
مكتبة فلسطين للكتب المصورة



     
  

     

 

 تأليف
 

 د. إبراهيم عوض
 

 

 
  

 

  

  
 

  

  



2 

 

 بطاقة فهرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دمكتبة جزيرة الور 

 أفكار مارقة     اســـم الكتاب :

 د. إبراهيم عوض   املــــــــــــؤلف :

 رقـــم اإليداع :

 

2011 الطبعة األولى  

 

 حقوق الطبع محفوظة

 

Tokoboko_5@yahoo.com 



3 

 

 الفصل األول
 دهم إسامعيل ذلك املغرور املنتحر! وقفه مع كتابه  

 )ملاذا أنا ملحد؟(
إسممممم أدهم كاتب تأكى كتتى تدى دناا مس اهاسمممممأك، وألعتوهةل ودأ  وكعحب  ى م مممممت حه  مأ  

م قبم كن يك م دأم، الثالثهس. وتو مس الكدأب ال سمممممح هس القالىم دحى مني كأهي  1940مندحتا سمممممنة 
كمدنأ الذيس كظهتوا اإللحأا وتدبوا  ه، ونأ حوا دن، وحأولوا كن يسممموه ون مس النأحهة العقحهة والفحسمممفهة. 

أال لهذا اإللحوقن كدحس  ى تذا الكدهى كن، سممممممعهن مط  س «. ل أذا كنأ مححن؟»ول،  ى ذلك تدههى وعنوان 
ك أمأ ت أ يشعت ال ؤمس وأهلل وألسعأاة والسكهنة وم كتثت م أ يشعت ذلك ال ؤمس. و ى تذا الف م نحأول 
كن نقحى تذا األمت دحى وجوت، وننأقش مبتها  مححننأ وطتيقة كفكهتن وال نهج الذي اكبع، لحدنلهم 

  هد،. دحى صحة اددقأان والِعبَت الدى ي كس اسدخالصهأ مس حهأك، وشخ

ل  هو مثال حهس يدكحب  وكول مأ يحفت النظت  ى تالم كاتب دس تفتن وأهلل والهوم اآلخت كنأقضممممممم، الِفجه
وتأنت ندهجة تذن الحهأة كني »دس اإللحأا الذي اندهى إله، وعن اهاسممممد، لحتيأ ممممهأ   ى هوسممممهأ يقول  

العح يل ولشمممممممن مأ تأنت  ختجت دس األايأن وكخحهت دس تم ال عدقنا  وآمنت وألعحب وحنن ووأل نطق
اتشمممممدي ودجبي كني وجن  نفسمممممي كسمممممعن حأا وكتثت اط  نأنأ مس حألدي حهن أ تنت ك ألى نفسمممممي 
لالحدفأظ و عدقن ايني. وقن مكَّس ذلك ااددقأاَ  ي نفسممي األوسممأطج الجأمعهةج الدي اك ممحتج وهأ إذ اهسممتج 

 أنأ مححنل ونفسممممي سممممأتنة لهذا ... 1934مؤقدأ  كتكي  ي اهوس التيأ ممممهأ  وجأمعة موسممممكو سممممنة 
 ومعنى تذا وكم«. اإللحأا ومتكأحة إله،ل  أنأ ا ك دتق مس تذن النأحهة دس ال ؤمس ال د وف  ي إي أن،

وسمممأطة وو ممموك كن، تأن سمممعهنا ونلحأان وإنكأهن هلل والنبوا  والهوم اآلخت والثواب والعقأب اإللهههسل 
 ي الن مممل الثأني مس الثالثهنهأ ل و ي »تة ل،ل إذ قأل  وتو مأ كدأا ا. قنهي حفنى كأتهنن  ى محأ ممم

وقت شمممهن كعنا الدهأها  السمممهأسمممهة ال خدحفةل وم شمممهن تذلك ووون حتتة اإلخوان ال سمممح هسل  ي ذلك 
 «دقهنة األلوتهة»وعنوان « اإلمأم»الوقت نشممت ال فكت اإلسممالمي كح ن أتي كوو شممأا  مقأا  ي مجحة 

تأكبًأ م تيًّأ شأوًّأ تو النتدوه إس أدهم   تهة  ي اإلسالم. وكثأه تذا ال قأليطتك  ه، جذوه دقهنة األلو
يتو   ه، ال ؤلل « ل أذا كنأ مححن؟» نشمممممممت مقأا مطوا لب يحب  كن حول، إلى تدهىه دنوان،    كاتب

  ذتتيأك، الشخ هة دس معأنأك، األتوال وهس الشك واإلي أنل ثب يخدد ، مقتًها  ي و وك تأمم كن، وأ
 «. مط  نًأ إلى   هتن واسدقت  نفس، وعهنًا دس شأطئ اإلي أن

وهن كننأ لألسل نفأجأ وأندحأهن وعن ذلك وسنوا  وكن، لب يكس سعهنا دحى اإلطالقل وم تأن شقهأ كعهسأ 
إلى النهجة الدى لب كعن لني، معهأ كية مقنهة دحى الدح م وااسد تاه  ى الحهأة  بََخَع نفس، وهنن واندحت. 

عنى تذا؟ معنأن كن، تأن يكذب دحهنأل كو هو أ تأن يكذب دحى نفسممممممم،ل كو روتو األهجيك تأن يكذب وم
 ي مسأء الثأل  والعشتيس مس شهت يولهو دأم »دحى نفس، ودحى اآلختيس معأ. وتذا تو خبت اندحأهن  

ِجنَْ  جثة إسمم أدهم كاتب طأ هة دحى مهأن البحت ال دوسممقل وقن دثت البوله   1940 حى ي معطف، دم وج
تدأب من، إلى هىه  النهأوة يخبتن وأن، اندحت لوتنن  ي الحهأة وتتاتهد، لهأل وكن، يوصمممممممي وعنم ا س 

 «. جثد،  ي مقبتة ال سح هس ويطحى إحتاقهأ

ِهْتحى صممأحى  إسمم أدهم وس كح ن وس إسمم أدهم وس إوتاتهب وأشممأ كاتب  «  »األدالم»ويقول دن، الوهِ
أل وألدأهي ل ولن وأإلسكننهية وكعحب وهأل ثب كحتأ النتدوهان  ي العحوم مس دأهف وألتيأ هأ ل ل، اشدغ

ل ودجههَِس منهسممأ لحتيأ ممهأ   ي جأمعة سممأن وطتسممبتتل ثب اندقم إلى كتتهأ 1931جأمعة موسممكو دأم 
 نشت تدأوأ و ع،  ي  1936 كأن منهسأ لحتيأ هأ   ي معهن ككأكوهك وأنقتةل ودأا إلى م ت سنة 

 «. تدى  ي مجالكهأ. ك تق نفس، وأإلسكننهية مندحتاو« اإللحأا»
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لقن قدم التجم نفس، لوتنن  ى الحهأة وتتاتهد، لهأ حسب أ تدى وخق ينن إلى هجأل النهأوة  ى م تل 
 أيس السمممممعأاة وااط  نأن الحذان تأن يشمممممعت وه أ كثنأء إلحأان ت أ تأن يودب؟ والواقع كن ال ححنيس تب 

الحقهقى وألسممعأاة. إنهب نأس  ممأىعون متكعبون ه ب تم شممقشممقدهب وكظأتتتب  كوعن النأس دس الشممعوه
وألدحني لحخألق وحتصممممهب دحى إدالن الد تا وكسمممم هع النأس و،. وتهل يكون اإلنسممممأن سممممعهنال وتو 
يشمممممعت وألخواء والوحشمممممة مس حول،ل ووألظالم والخوف يحفأن، مس تم جأنىل ويتي نفسممممم،  ى كد أق، 

ن قويأ صمممممممحهي البننل و نهأ تبهت الثتاءل ومه أ تأن حول، مس األصمممممممنقأء دأجوا  مممممممعهفأ مه أ تأ
وال عأهف؟ إن تذا تح، ا ي كن، كن يعوه مممم، دس  قنان اإلي أن وأهلل سممممبحأن،ل الذي ي ثم صمممم أم األمس 

 الحقهقى  ى تم األوقأ ل وااط  نأن التاس   ى الحأ تل واألمم ال دهس  ى ال سدقبم.

وكمي مسممهحهة وتوكسممدأندهة ذا  »دننن  ى تالم كاتب كيضممأ وصممفج، كم، وقول،  وم أ يسممدحق الدحبهَ  
مهم لحتية الفكت والدفكهت. وا دجى  ي ذلك  قن تأنت تتي ة البتو هسممممموه واندهوف الشمممممههت. ولكس 

نِي حهأكي كتي وأهلل تهل دتف كنهأ تذلكل وقن مأكت «. سمموء حظي جعحهأ كجدََو َّى وكنأ  ي الثأنهة مس سممِ
 ى الثأنهة؟ كم كتان يودب كن، تأن مس الودى والعبقتية وحه  تأن يسمممدطهعل  ى تذن السمممس الدى ا  وتو

يفهب اإلنسممأن  ههأ شممه أ كتثت مس حأجد، لحطعأم والشممتاب والسممتوه وأل نأ أة والدنلهم ومأ إلى ذلكل كن 
س ع مثم تذا الكالم ينهك سعة ك ق كم، وحتيدهأ الفكتية؟ هحب هللا صأحى ال عتةل  حو تأن حأ تا و

ب  ق و ته  لقأل وهد، ال شهوه الذي شته

 هذذذذذذٌ  هذذذذذذء    ذذذذذذ   ذذذذذذ  ذذذذذذ     
 

 مذذاذذلذذذذلن  ذذولذذذذذذذذذذ   ذذلذذذذل  ذذ ذذ     
 

والعجهى كن كخده، تأندأ ن ممتانهدهسل كي مدأثتكهس ووالنكه أ ه ب تالم، دس الدع ممى الشممنين لوالنن 
 م تأنت مدع مممبة لنيأندهأ حدىال سمممحب وه ب كنه أ تأندأ كعهشمممأن  ى وه ة إسمممالمهةي وتو مأ يعنى كن األ

أ  وندههأ ااثندهس كنشممم ة ن مممتانهة. كوتذا صمممنهع  إنهأ لب كبأل كقم وألة وهذن ااددبأها  ال ذتوهة ونشمممه
امتكة مدفدحة األ ق حتة الدفكهت؟ ثب كيس كع ى الوالن؟ ومأ دالمد،؟ لقن تأنت وندأن كذتبأن إلى الكنهسة 

ْ عة»هأن وهذا وم كأخذان تم كحن حسمممى تالم صمممأحبنأل ثب ا ككدف معه أل  كهل كبه ذلك لو تأن « كوأ سمممج
ات أ الذتأب لحكنهسمممممة وكتته أ كعحهِ أن كخأت أ كحك النيأنة إذا تأنت  األب مدع مممممبأ؟ ومس ذلك الذي دوَّ
األم قن مأكت وتو  ى الثأنهة مس د تنل وتأن األب وكتح، مدع مممممممبهس لنهجة كن وجْعن تذا الوالن دن، لب 

 تض سمممممممهطتك، دحه، مس الوجهة النينهةل إذ تحَّل أوَت د د، كن يقوم ودعحه ، مس الوجهة  ي نع، مس
النينهةل  كأن يأخذن ل الة الج عة ويجعح، ي وم همضأن ويقوم و الة الدتاوييل م أ تأن يثقم تأتم 

 الطفم الذي لب يشدن دوان وعنل  ضال دس كحفهظ، القتآن ت أ يقول كاتب نفس،؟

العقَم كن يكون أوتج الع ة وهذا الدشمممنا ثب ا يححن كن الطفم ال مممغهت يذتى تم كحن تذلك ا ينخم 
إلى الكنهسممةل ومع كخده، كيضممأي يأ سممالم دحى تذا الدع ممى والدشممناي إن تذا معنأن كن التجم كوح، ونأىب 

 كو إشممأهةدحى كذنه، وا ينهي تجوَد، مس وجوِد،ي كلب كفحت دحى األقم مس الطفم ال ممغهت تح ة كو ت سممة 
كنب، العب الدأى، إلى مأ يحنث؟ كلب يتت أ كحن مس الجهتان كو األقأهب  هخبتن ي أ يفعم كواا صممهتن؟ إن 
مثم تذن األموه ا ي كس تد أنهأل ووخأصة إذا تأن مس يقوم وهأ كطفأا ا يعت ون النتأء واالدواء وعني 

  كس كن يكد وا كمتا تهذا ي أهسمممون، دحى وحدى لو ا دت مممنأ شمممنة اتأىهب والدواىهبل  كهل تأن مس ال
هؤوس األشممهأال الحهب إا إن تأنوا يعهشممون  ى وهت مسممدقم ا يدنخم كي شممخت  ى حهأكهب؟ لكس قول 

ًمأ دحىَّ الختوت وااخدالط مع األطفأل »الكأكى   تأنت مكدبة والن  مشحونة وآاف الكدىل وتأن محتَّ
 تأنوا يخضعون إلشتاف تبأه األستة. ينل دحى كن، وكخده، « الذيس تب مس سني

نَاَك َمنَاَكل وم تأنت تنأك متاقبة لهب وإشممتاف دحى حهأكهب مس  كي كن الحهأة وألنسممبة إلههب لب ككس سممَ
النوع الشممممنينل وتو مأ يعنى كن الدتاا دحى الكنهسممممة لب يكس لهفو  دهون كول ك ال تاقبهس ال فدشممممهسي 

تم تذا الدع ى لإلسالم وال سح هس ت أ يقول تأكبنأ  كهل َهِ َى  كله  تذلك؟ ثب لو تأن الوالن مدع بأ
 كن يدووت وأمتكة ن تانهة مدع بة ت أ تو وا ي مس كخذتأ وندهه أ وألدتوهة الن تانهة ه ب وجواتأ 
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 ى وحن مسممحب وه ب اند أء أوجهأ إلى كتتهأ أده ة العألب اإلسممالمى آنذاك؟ ثب لو  ضممضممنأ الب ممت 
أ إن البندهس تأندأ كدتااان دحى الكنهسمممممة  ى ح أية كمه أ األل أنهةل  كهل ظحدأ كدحنيأن دس تذا تح، وقحن

ال جد ع ال سممممحب الذي تأندأ كعهشممممأن  ه،ل وكدحنيأن ووج، خأأ دشممممهتة كوهه أل  دذتبأن إلى الكنهسممممة 
 ىوأندظأم وك مممطحبأن كخأت أ ال مممغهت وعن مو  كحك الوالنة؟ تذلك تهل يسمممدقهب همى األب وألدع ممم

الشمممممنين  ى الوقت الذي هكينأ ذلك الوالن ا يهدب ودنشممممم ة اونده، كنشممممم ة إسمممممالمهةل وم يدتته أ لووجد، 
 الن تانهة األجنبهة كتوههه أ دحى كصول ايأندهأ تى؟ 

وانظت إلى تأكبنأ ال ناوه حهس ي ممل كم، الن ممتانهة ودفدي األ ق والفهب والعطلل دحى حهس يتمى 
سوة  لقن هكينأن يدهب تذا الوالن وألدع ى الشنينل وهن أ ي ل كم، وألدفكهت الحتل كوأن ال سحب وألدشنا والق

 هى ونت البتو سممموه واندهوف ال شمممهوه دحى حن قول،ي وإن تنأ ا نعتف وا حأول سمممهأاك، كن يقول 
لنأ  مشهوه و أذا؟ وا مشهوه وألنسبة ل س؟ وا  ى كي كخ ت تأن وتو سهتا؟  ح أذا يأ كتي سكت 

جحهة شمممممخ مممممهة ذلك الجن؟ وتهل لب يظهت التجم وا أوجد،  ى حهأة كحفأات أل ووخأصمممممة وعن دس ك
مو  كمه أ رالدى تى اونده أك؟ كو مأ تى العالقة وهس تون كم، اونة البتو هسمممموه واندهوف ووهس هحأوة 

م ه ب ت ك قهأ وسممم أحة دقهنكهأ؟ ثب إن كحنا ا يعتف تذا البتو سمممهت  ى العألب العتوى وا اإلسمممالمى
كحك الشمممهتة الدى يحي دحههأ كاتبي ومس تذا الوااي كيضمممأ نتان يقول إن أوت د د، تأن يأخذن وألقسممموة 

  ى كوجهه، النينى ل،ل كمأ كخدأن  حب ككونأ كفعالن كتثت مس اصطحأو، لحكنهسةي

ى لدع مممممممودحى كية حأل تأن ا ونل  ى هكي تأكبنأل كن كندهى األموه إلى مأ اندهت إله، ونأء دحى ا
قن حفن القتآن الكتيب رت أ يقولل  اإلسمممممممالمى مس جهةل والدسمممممممأمي الن مممممممتانى مس جهة كختي. ل

ْعنِدًأل وإا « الكتيب»و تذن مس دننيهأكى ا من،ك وتو اون العأشتةل و أ ينل دحى كن حفظ، لب يكس كمًتا مج
ن ألن، تحفني جهنا  هت كني ختجت سمممأخطأ دحى القتآ»مأ اسمممدطأد،  ى ذلك الوقت ال بكت مس د تن  

تبهتا تنت  ي حأجة إلى صممت ، إلى مأ تو كحى إلى نفسممي. وتأن ذلك مس كسممبأب الد ههن لثوهةه نفسممهةه 
دحى اإلسمممالم وكعأله ،. ولكني تنت كجن مس ال سمممهحهة  هت ذلكل  قن تأنت شمممقهقدأ ل وقن نألدأ قسمممطأ 

أ قن اهجدأ حيه وألدعحهب النيني ال سهحي. وتأندتبهتا مس الدعحهب  ي تحهة األمتيكأن وأألسدأنةل ا كثقالن د
دحى اددبأه كن تم مأ كحدوي، الدوهاة واإلنجهم له  صمممممممحهحأ. وتأندأ كسمممممممختان مس ال عجوا  ويوم 

 «.القهأمة والحسأبل وتأن لهذا تح، كثت  ي نفسهدي

قدنع وهأ ين كن يالواقع كن تالم كاتب ا يبع  دحى الد نيقل  كح، ثغتا ل وثغتا  قأكحة ا ون ل س يت
هأ كن، له   كن يضممع تف، دحى دهنه، حدى ا يتي الحقأىق ال أثحة حهأل، والدى ك ممتع وأدحى مأ  ى ِحسممه
 وق الشبهأ  واالدواءا ي وإا  فَْضالً دس تم مأ دت دج، م أ ا يقنع قطةً ك وء ا وشًتا يفكت وي كن، 

وألبتتأن واحدتام العقم وال  لى  كذهب ويطأ دأ ا كن يجأال وي تأن ه، الحدهس  نطقل تنأك تالم، دس كخد
َختان وألقهأمة والحسممأب. وأهلل دحهكب مأذا وقى  ى الن ممتانهة  كؤمنأن وأي شممىء  ى الكدأب ال قنس وكَسممْ
م أ ي كس كن يؤمس اإلنسأن و، إذا تأن يكذهب وكدأوهأ ويت ض مأ كقول، دس ال عجوا  ويسخت و، وينكت 

تذا؟ كا إن كاتب مأ كحأول كن كغتسممممممم،  ى نفوس كك بأدهأ مس وجوا دألب آخت وجنة ونأه ومأ إلى 
َسن  َسن كو ا يجْح سة يجْح شتا حهس أدب وبجأ شتا ت أ تأن تذاوأ ك لعجهىل وا كهين كن كقول إن، تأن تذاوأ ك
س، س، ونف س،  هكذهب نف ْخبِت إلى اين،ل لهأكى تو نف  دحههأ كن، مط  سه إللحأان كتثت م أ يط  سه ال ؤمس ال ج
ويضممممع حنا لحهأك، البأىسممممة الدأدسممممة الدى طأل أ حأول تذوأ كن يقنعنأ كنهأ تأنت وهاا وهيحأنأ وَهْوحأ 

 ونعه أ مقه أل وهن أ تىل  ى حقهقة األمتل الجحهب والعذاب األلهب.

ف كاتب اإللحأا دحى النحو الدألى   اإللحأا تو اإلي أن وأن سمممبى الكون يدضممم ن، الكون  ي »وقن دتَّ
ك، وك عألبذا تذا ال ي، كن «ن ث ة ا شممممممميء وهاء  هةل وقن كصمممممممبحت مس »ل ومس هك  كتة هللا  كتة كول

مسدحومأ  الج أدأ  منذ كلفي سنةل ومس تنأ ي كننأ وكم اط  نأن كن نقول إن مقأم  كتة هللا الفحسفهة كو 
ا لحألة إن أ يعومكأنهأ  ي دألب الفكت اإلنسمممممأني ا يتجع ل أ  ههأ دنأصمممممت القوة اإلقنأدهة الفحسمممممفهةل و

 يس ههأ دح أء النف   الدبتيت. ومس تنأ  ننك ا كجن لكم األالة الدي كقأم ألجم إثبأ  وجوا السبى 
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األول قه ة دح هة كو دقحهة. ونحس نعحب مع هجأل األايأن والعقأىن كن كصمممممممم  كتة هللا كطوه  دس 
خوف وجهم وأسبأب األشهأء الطبهعهة. حأا  وناىهةل وكنهأ شقت طتيقهأ لعألب الفكت مس حأا  وتب و
 «.ومعت دنأ وأصم  كتة هللا كذتى وألقنسهة الدي تنأ نخحعهأ دحههأ

ووغض الب ت د أ  ى تالم صأحبنأ مس كأتهنا  دجهبة  تيبة يتجب  ههأ وألغهى دس جهم و توه 
ت آنذاكل وتأنقأىال إن  كتة األلوتهة قن طتك  دحى الفكت البشممممممتي منذ كلفى سممممممنةل وتأن، تأن يعهش 

مع، مفكتة يقهن  ههأ حوااث الننهأ وكطوهاكهأ الفكتية كوا وأول حدى ا كضممهع  ى طهأ  النسممهأنل   س 
الغتيى كن يقول إن سبى الكون يدض ن، الكون  ى ذاك،ل كي كن السبى احق لح سبَّى ا العك ل و عنى 

بىج  ى تذا الوجوا  اًل ثب وقع السممممممم وعن ذلكل وكخهتا جأء اوه البح  دس كن وجوا الكون قن وقع كوه
السبى  ى ااخح،ل وتو مأ يجأ ى ال نطق ك أم ال جأ أة. إن تذا إن أ ي ي لو تأن متاان القول وأن العألب 
إل،  ى حن ذاك، ا يحدأت شمممممممه أ خأهج،ل  هو الك أل ال طحق ال وجوا منذ األأل وإلى األون. وا يقولَسه 

ق ممنن كاتبل نعب ا يقولس قأىم ذلك ألن تالم كاتب إن أ ينوه حول تذا  قأىم   حهكس تذا تو ال عنى الذي
الكون ال أاي الذي نعت ،ل ونعتف تذلك رويعتف تو كيضممممأ معنأك كن، تون وال دقم وا إهااةل والذي 
ي ثهم  ه، اإلنسمممأن كهقى تأىنأك،ل واإلنسمممأن ا يعحب مس كموه الكون إا الفدأ هت الدى ا كسممم س وا كغنى 

جوع العقم كو النف  والدى كنفق  ى كح هحهأ دحى كفأتدهأ وكبعثتتأ ماليهس السنهس ت أ يقول دح أء  مس
الطبهعة.  نذا تأن تذا تو حأل كهقى تأىنأ  ذلك الكونل   أ وألنأ وسممأىت الكأىنأ ل كحك الدى ا كعقم ت أ 

 أن كنهأ لني،ل دحى األقم مس واقعيعقم اإلنسأن وا لهأ إهااة تألدى لني اإلنسأن كو تألدى يد وه اإلنس
قنهك، دحى كغههت تثهت مس مظأتت حهأك، وكطويتتأ وأسد تاه دحى دك  وقهة الكأىنأ ل ج أاا  تأنت 
كو حهوانأ ؟ وإذا تأن تذا تو حأل كهقى الكأىنأ   ى تذا الكونل  كهل يد وه مد وه كن تذا الكون 

السممنهس الضمموىهة كبعًأ ل حنواية معأه نأ الحألهةل ثب  نًا الهأىم وأكسممأد، الهأىم الذي يقأس اآلن و اليهس 
وأل حهأها  مس كحك السممنهسل ووعن  ن وألدتيحهونأ  منهأ مع اكسممأع ااىتة معأه نأل وتذلك و أ يحوي، مس 
معأهف وكسمممتاه ومأ يقوم دحه، مس نظأم اقهق معقن يقل اإلنسمممأن كمأم، حأىتا وأىتا مبهوها محسممموها 

ب كحوال، إأاءن حوا وا طوا وم يسممدسممحب ل، اسممدسممالم ال ممأ ت الذلهم مه أ كوكى وا يسممدطهع  ى معظ
مس قوة ومس دحب ومس مأل ومس معونة ت أ  ى حألة تثهت مس األمتاضل وت أ  ى حألة ال و ل وت أ 
ىم الفكت والعحب  لة العجو دس مواجهة تثهت جنا مس مسمممممممأ لة الواأل والبتاتهسل وت أ  ى حأ  ى حأ

 ب محنوايدهأ اآلنل وت أ  ى حألة  قنان الذاتتةل وت أ  ى حألة الجهم وألغهىل وت أ  ى والع م ه
حألة الخهأنة الووجهة مثالل نقول  تهل يد مممممموه مد مممممموه كن تذا الكون تو وجوا شممممممهطأنى ونظأم 
دشمممممواىى ا يحدأت إلى إل،؟ تم ي كس كن يدفوق األانى  ى تم شمممممىء روتو الكون ال أاي العأجو ك أم 

عجوك دحى األدحى رالذي تو اإلنسأن ذو القنها  مه أ ككس تذن القنها  محنواة ونسبهةك ويدحكب  ه، ال
ويأخذن ي هنًأ ويسممممأًها وكمأًمأ ووهاًء و وقًأ وكحدًأ ت أ يححو ل،ل واألدحى  ى تم األحوال صممممأ ت دأجو 

انى؟ وكي كانى؟ إن، األانى دس كن يقول ل،  ا؟ وم قبم ذلك تهل يأ كتي يكون األدحى تو ِمْس َخْحق األ
 األد ى األصب األختس األشمه الذي ا ي حك مس كمت نفس، وا مس كمت  هتن شه أ البدةي

وأهلل   ه، دس اإلي أن  ى، إلى اإللحأا وكخح هأ بأب الدي اددني »وإذا تأن كاتب يقول دس اند إن األسممممممم
أ تو  حسممفي صممتفل ومنهأ مأ تو وَْهَس لحدخحي دس اإلي أن وأهلل تثهتة  منهأ مأ تو دح ي وحتل ومنهأ م

وَْهَسل ومنهأ مأ يتجع لبه دي وظتو يل ومنهأ مأ يتجع ألسمممممبأب سمممممهكحوجهة. وله  مس شمممممأني  ي تذا 
البح  كن كسممممممدفهض  ي ذتت تذن األسممممممبأبل  قن شممممممتدتج منذ وقت ك ممممممع تدأوأ دس دقهنكي النينهة 

ل وإن «هللا»ي الذ  ادأني لحدخحي دس  كتة والفحسمممممفهةل ولكس  أيدي تنأ كن كتدفي وذتت السمممممبى العح 
 ل و أ يفهن كن األسبأب ا«تأن تذا ا ي نعني مس كدوا  ي  تصة كختي رإذا سنحت ليك لبقهة األسبأب

ون منهأ وألنسبة لحكونل  ح أذا يسدثنى سهأاك،ل مس مبنإ السببهةل الكون نفس،ل أاد أ كن، ا سبى ل، كو كن 
س  ى ذاك،؟ و إذا تأنت األسمبأب دن متا كصمهال مس دنأصمت الكون ا ي كس كن يدب شمىء السمبى مدضم َّ

  ه، اونهأل   س الذي جعحهأ تكذا؟ ثب مس الذي قضى وأسدثنأىهأ  ى حألة الكون  ى مبدنإ كمتن؟ كس حة ا 
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يحأول كاتب وا  هتن مس ال الحنة كن يقفوا إأاءتأ قحهال لهجهبوا دحههأل والسمممممممبى كنهأ كفضمممممممحهب 
َدهب ونوقَهب وكن األمت دننتب ا وككشممممل  أيل منطقهب وكتينأ كهأ َت دقولهب و جأجةَ كفكهتتب وكسممممتم

 يسدنن لغهت نودة الد تا له  إاي

وإذا تأن الشىء وألشىء يجْذَتت  قن تدى صأحبنأ دس إس أدهم مظهت ذي األصول الدتتهة مثح، مثنهأ 
أتى و،كل مدغوا  ى دقحهد، ودبقتيد، وكسدأذيد،ل دحى إلحأان رحهس تأن مظهت يعحس دس ذلك اإللحأا ويب

وجأدال من، ال ثم األدحى لحكدأب وال فكتيسل ومدحنثأ دن، دحى كسأس كن، سهفدي دكأ و هت دكأ. ويجن 
 ى دنا « كوطأل الدفكهت الحت  ى م ت»القأهئ تذا الكالم دس مظهت و هتن م س يس ههب كاتب وـممممممـمممممم

بهة الدى تأن يحتهتأ سمممممممأمى الكهألىل ثب ننظت وعن ذلك  نجن الحح« الحني »م مس مجحة 1938ينأيت
مظهت ينوع دس نفسمم، ثهأب اإللحأا ويعوا إلى حظهتة اإلسممالم  هكدى منأ حأ دن، وعن كن تأن ا يعجب، 
أ لح ؤمنهس. ووأل ثم تدى  ي ك تاًا دحى اإلي أن وكحنيًّ العجى  ه،ل ووعن كن تأن يجأتت ونلحأان ويدنوَّ

هس وحثأ مسممدقال صممنه دس نف  ال جحة و ى نف  العأمل ي نح،  ه، تو كيضممأ وأإللحأا كاتب دس ط، حسمم
والثوهة دحى النيسل وإن تأن الكهألىل حهس طبع، ت قأل  ى كحن كدناا ال جحة ذاكهأل قن حذف من، تالم 
كاتب دس إلحأا ط، وو ممع مكأن، نقطأ. والغتيى كن الكهألى اسممدشممأط  ضممبأ م س وصممفوا النتدوه ط، 

ومأ وعنتأكل مع كن، لب يجن  ه أ  56ة 2ة 301العنا «ة اقتك»سمممهس وأإللحأا رمع ط، حسمممهسة سمممحسمممحة ح
 تدب، كاتب دس إلحأا ط، مأ ين ع إلى الغضىي 

نهة الطبهعهة »ويقول كاتب كيضممأ   إن العألب الخأهجي ردألب الحأاثأ ك يخضممع لقوانهس ااحد ألل  ألسممم
لدقنيتية الدي يخحت وهأ البأح  مس حأاثة دحى مأ ي أثحهأ مس ا كختت دس تونهأ اشمممممممد أل القه ة ا

حوااث. والسمممببهة العح هة ا كختت  ي صممم ه هأ دس كنهأ وصمممل لسمممحوك الحوااث وصمممالكهأ وعضمممهأ 
بى ربك  نن لحسمم  وبعض. وقن نجحنأ  ي سممأحة الفهويقأ رالطبهعهأ ك  ي كن نثبت كن ركك إذا تأنت ندهجة

هس الحأاثدهس ركك وربك. ويحد م كن كحنث تذن العالقة وهس ركك ورتك ووهنهأ معنى ذلك كن تنأك دالقة و
ووهس راك ورتـممكل  كأن، يحد م كن ككون ندهجة لححأاثة ربك وقدأل ولححأاثة رتك وقدأ آختل ولححأاثة راك 
 ىحهنأل ولححأاثة رتـمممك حهنأ آخت. والذ  نختت و، مس ذلك كن العالقة وهس مأ نطحق دحه، اصطالك السب

ووهس مأ نطحق دحه، اصمممطالك الندهجة كخضمممع لسمممنس ااحد أل ال حضمممة الدي تي كسمممأس الفكت العح ي 
الحني . ونحس نعحب كن قتاهة النظت الفهويقي الحني  تو الوجهة ااحد ألهة ال حضمممممممة. وله  لي كن 

ي ي وال تسممممممحة  كطهم  ي تذن النقطةل وإن أ كحهم القأهئ إلى مذتتكي العح هة ل عهن الطبهعهأ  األل أن
َتْ   ي كد أل ال عهن لشممهت كتدووت  17والدي كجِحهَْت  ي اجد أع  1934سممبد بت سممنة  14 سممبد بت ونجشممِ
 12120دنا « الب مممممممهت»وقن لخ مممممممت جأنبأ مس مقنمدهأ وجتينة «. ال أاة وونأىهأ الكهتوأىي»دس 

أل تو قتاهة النظت العح ي . و ي تذن ال ذتتة كثبتم كن ااحد 1937يوله، سمممممممنة  21ال ؤهع األهوعأء 
ةل  نذا تأن تم مأ  ي العألب يخضمممع لقأنون ااحد أل  نني كمضمممي وهذا التك  إلى نهأيد، وكقته كن  لحذهه

 «. العألب يخضع لقأنون ال ن ة

ونحس نوا ق، دحى مأ قأل، وعض ال وا قة ونخألف،  ه، تثهتا مس ال خألفة. تهل؟ الذي نعدقنن تو كن، 
ى  ى طبهعة السبى وال سبى  ى دألب الطبهعة يجعم ال سبى ينشأ دس السبى الذي ا يوجن شىء حد 

ههةل وم  نعوون ل،ل لكننأ ا نق ن وذلك كن الكون دأهه دس النظأم وكن، يجتي سبهحال ا يخضع لقأنون الِعحهِ
د، حك  نتين القول وأن الذي جعم األمت تكذا تو هللا سممممبحأن،ل  هو السممممبى الحقهقى لكم شممممىءل إا كن

سبحأن، اقدضت كن ككون تنأك  ى ذا  الوقت دوامم قتيبة مبأشتة نعوو لهأ نحس السبى  ى وجوا مأ 
نتان يدتكى دحههأ تح أ كحققت تذن العوامم. وألن حك د، وإهااك، دو وجم تى الدى كقل وهاء تذا 

ههةل وإا لك أن  ى مقنوه كي منأ مدى مأ النظأم تأن مس ال سدحهم دحى كحن مس ال خحوقأ  َتْست تذن الِعحهِ
كوجهت إهااك، إلى شىءه مأ كن يقع تذا الشىء ت أ يتين وألضبق. لكْس مأ كقمَّ اسدطأددنأ إنجأأ مأ ندطحع 
 إله،ي ومأ كتثت مأ نعجو دس ذلك ك أم العجوي وتذا تح،  ى األموه الجوىهة ا  هتل كمأ كن نغهت النظأم 
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الكونل  كال وكلل تالي  ح أذا تأن ذلك يأ كتي إا كن ككون تنأك  ذاك،ل كي القوانهس الدى يسهت دحههأ
ِجن الكون كصممممال إن لب ككس تنأك قوةل خألقةل كوجنكْ، وعن كن لب يكس ل،  إهااة كقوي مس إهااكنأ؟ وم ل أذا وج

 وجوا؟ 

مأنع   لكس كحك القوة ال طحقة لو كهاا  نظأمأ آخت لحعألب لكأن لهأ مأ كهاا  اون كن ي نعهأ مس ذلك
ا مس طبهعة األشممممهأء وا مس إهااة كي متينل و عنى كن هللا لو كهاا كن يدنف  اإلنسممممأن مس كذن، كو مس 
مسمممممممأم جحنن مثال ونا مس كنف، وهىده،ل كو كا يدنف  كصمممممممال ألن، ا حأجة و، إلى الدنف ل وكن يأتم 

لشممتب كصممالل وكن يقتك وأنف، كو ويشممتب وأصممأوع قنمه، ونا مس كصممأوع يننل كو كا يحدأت إلى األتم وا
لسممأن، ونا مس دهنه،ل وكن يفكت ويفهب وسممأق، كو وبطن، ونا مس دقح، ومخ،ل وكن يسمم ع النكدة  هبكى كو 
يتكعى كو ي مممأب وأل مممناع كو وأإلمسمممأك ونا مس كن يضمممحك ويقهق،ل وكن يتي ال تكة الج هحة  هح  

هاىحة البََتاأ والنفأيأ   هسهم لعأو، ويندشى ونا مس وأاش  واأ ونا مس اإلدجأب وااودهأتل وكن يشب 
مأ تو موجوا  قن كهاا  مأ اام  َتاِجعي لكن،  ى كو مج قهِ مأ كهاا اون مع ل،  كأن  النفوه والدقوأ والدفوأ... ل

 اآلن  ى الكون  ال كَحنَ مسدطهعل كن يغهتن إلى شىء آخت لب يتان هللا سبحأن،.

 كتة هللا الفحسممممفهة كو مكأنهأ  ي دألب الفكت اإلنسممممأني ا يتجع ل أ  كن مقأم»وهن كن تأكبنأ يودب تهنأ 
 ههأ دنأصممت القوة اإلقنأدهة الفحسممفهةل وإن أ يعوا لحألة يسمم ههأ دح أء النف   الدبتيت. ومس تنأ  ننك ا 
كجن لكم األالة الدي كقأم ألجم إثبأ  وجوا السمممممممبى األول قه ة دح هة كو دقحهة. ونحس نعحب مع هجأل 
األايأن والعقأىن كن كصمممممممم  كتة هللا كطوه  دس حأا  وناىهةل وكنهأ شمممممممقت طتيقهأ لعألب الفكت مس 
حأا  وتب وخوف وجهم وأسبأب األشهأء الطبهعهة. ومعت دنأ وأصم  كتة هللا كذتى وألقنسهة الدي تنأ 

ت  ى وجوا إل، لهذا الكون وسمممممممبى«. نخحعهأ دحههأ الوتب والجهم  يق مممممممن كن العقم البشمممممممتي إن أ يفكهِ
والخوف الذي يشمممعت و، ويعأنه، كمأم دظ ة تذا الكون واكسمممأد، الهأىم الذي ا ي كس كن يدخهح، مدخهم 

 ومأ  ه، مس كستاه وكعقهنا  ومأ كقع  ه، مس م أىى وويال ي 

دظهبي لكن، لب يحأول كن يقول لنأ  مس يأ كتي الذي جعم البشممت كمأم تذن األشممهأء يفدت ممون وجوا 
ا لب يكس لهذا اإلل، وجوا كصمممال؟ كتي مس الذي هتَّى الكون دحى تذا النحو وحه  يبح  اإلنسمممأن إل، إذ

دس إل، مأ اامت ا كلوتهة تنأك وا يحونون؟ إن اإلنسممممأن مثال إن أ يشممممعت وألجوع لحأجد، إلى الطعأم 
قبم الطهتان الذي تو موجوال ويشممممعت وألشممممهوة الجنسممممهة لحأجد، إلى ال تكة الدى تى موجواة. وتأن 

تذلك يدوق إلى كن يسممبي  ى الفضممأءل وتأنت سممبأحة البشممت  ى الفضممأء موجواة تى كيضممأ  ى  مم هت 
الكونل كي تأن وجوا طهتان، حهنذاك وجواا وألقوة ا وألفعمل ثب جأء  محأوا  اإلنسمممممممأن وكجأهيب، 

جأ  اإلنسمممممممأن الدى واجدهأااك،  حولت تذا الوجوا مس وجوا وألقوة إلى وجوا وألفعم. وق  دحى حأ
ذتتنأ طت أ منهأ هححة وعض الطهوه واألسممممم أك ل سمممممأ ة آاف األمهأل  ى مواسمممممب معهنة لحدواوت كو 
لحبح  دس الغذاء... وكسدطهع كن كمضى  ى  تب تذن األمثحة  ال كندهى كونال  ح أذا يأ كتي يتين كاتب 

 لظأتتةل وم قم  مس تذا ال بنك؟و هتن مس ال الحنة اسد نأء الشعوه وألحأجة إلى هللا مس تذن ا

ومع كاتب ومجأااك، السممو سممطأىهة ن ضممى  نجنن يقول محأوا نفى وجوا هللا وإثبأ  كن مأ نشممأتنن 
ع العألب لقأنون دناتأ » ى الكون مس نظأم اقهق معقن وأتت   ي كننأ كن نقول إن ال مممممممن ة الدي كجْخضمممممممِ

تت دس مج ودة مس الحوااث يندظب وعضمممممممهأ مع األدظب كعطي حأا  إمكأن. ول أ تأن العألب ا يخ
وعض  ي وحنا  وكدناخم وكدنأسمممممممق ثب كنحمه وكدبأدن لدعوا مس جنين لدندظب... وتكذال خأ مممممممعة  ي 
ل ومثم العألب  ي ذلك مثم  ْن ِيه حتتدهأ تذن لحأا  اإلمكأن الدي يحناتأ قأنون العنا األدظب ال مممممممم

محهون حتفل وقن كخذ  تذن الحتتة  ي ااصمممممممطنام مطبعة  ههأ مس تم نوع مس حتوف األوجنية 
لنوها   تذن ا ن،  ي اوهة مس  هةل  ال شمممممممك ك هأى حم تكذا  ي اوهة ان دن وكن بأ  دجد ع وكندظب ثب كد
الالنهأىهة اون كن يختت تذا ال قأل الذ  كَحَْوكَ، اآلنل ت أ كن،  ي اوهة كختي مس اوها  الالنهأىهة اون 

ًحأ مس نفسمم،. وي كننأ إذن كن « القتآن»وتذا « عكصممم األنوا»كن يختت تدأب  نًا م ممحَّ مج ودأ منضممَّ
 ند وه كن ج هع ال ؤلفأ  الدي و عت سدأخذ اوهتأ  ي الظهوه خأ عة لحأا  احد أل وإمكأن  ي 

  



9 

 

الالنهأىهةل  نذا اددبتنأ ركك هموا لحألة ااحد ألل ورأك هموا لحنهأىهةل تأنت ال عأالة النالة دحى 
ك = أ. ودأل نأ ا يختت دس تون، تدأوأ مس تذن الكدى ل، وحنك، ونظأم، وكنضمممممممهننل   أا تذن الح

 «.إا كن، كأوع لقأنون ال ن ة الشأمحة

ْسدَْبِح،ل شأنج، شأنج ال الحنة دننمأ يقفوون  وق مسألة خحق العألب  هقفوننأ متة واحنة كمأم  لكس كاتب يـمممَ
الخأأ وخألق الكونل وتأن الكون وطبهعة حأل،  ى  نى دس نظأم العألب اون كن يجهبوا دحى السممممممؤال 

خألق يوجنن وعن إذ لب يكس موجواا. إن ال أاة الدى يد مممموه كاتب كنهأ تأنت موجواة منذ األأل ا ي كس 
وِجنه لهأ. ذلك كنهأل ت أ نعتف ويعتف كاتب معنأل د هأء وك أء شممممالء دأجوة  كن ككون مسممممدغنهة دس مج

،. وتأىسل مثحهأ ا ي كس كن يكون تو ال وجوا ال طحق الذي دجوا كأمأل  ال إهاا ة لهأ وا قنهة و ا كوجه
ا كول ل، وا آخت وا يسدطهع الومأن كو ال كأن كو الضعل كو العجو كو الخوف كو ال تض كو ال و  

نهن ويقههنن دحى كي نحو مس األنحأءل دحى دك  الوجوا اإللهى الذي ا ون من، تى يسمممممممدق هب كمت كن يَحج
الكون وكمت العقممم وال نطق دحى السمممممممواءل وإا ظححنممأ نتجع إلى الوهاء القهقتي اون جممنوي واون 
كوقله وأحثهس دس تأىسه يكون تو الكأىس ال طحق الذي ا يسممبق،  ى الوجوا شممىءل ويحدأت إله، تم تأىس 

تو الذي يقضمممممممى و، آخت  ى الوقت الذي ا يحدأت تو إلى كي تأىس سممممممموان. ومتة كختي نقول  كيه أ 
ال نطق إلهأ يجوِجن مأ سمممموان وا يجوِجنن مأ سمممموان؟ هللا وكم صممممفأ  الك أل والقنهة ال طحقة الدى نعت هأ 
ويوجبهأ العقم وال نطق كم ال أاة الع هأء البك أء الشالء العأجوة الدى نتاتأ ونح سهأ ونش هأ ونس عهأ 

 حقدنأ؟ مس حولنأ وا ند وه كونا كنهأ ي كس كن ككون قن خ

تكذا إذن يظس كاتب ومس تب دحى ِ َتاهن كنهب قأاهون دحى مالدبدنأ لعبة الثالث وهقأ ل لكس تذا 
ا ي ممي اسممدع أل،  ى دألب العقأىنل وإن صممي الضممحك و،  ى ال والن الشممعبهة دحى ذقون ال دخحفهس مس 

ا يدجأتح، ال الحنة تنأل كا األمههس وك تاوهب مس األ بهأء الط أدهسي تذن واحنةل والثأنهة كن ث ة سؤا
كتأ إلى كتيحهونأ   وتو  مس يأ كتي الذي اقدضمممممممى ا ع ال أاة الع هأء البك أء الشمممممممالء العأجوة  جوه
تهأ وعن كن تأنت سممممأتنة ا  كتيحهونأ  األجواء وعن كن تأنت  ى وناءة كمتتأ تدحة سممممني هة واحنةل وحته

د أا  الالنهأىهة الدى يشمهت إلههأ صمأحبنأ؟ ومس الذي كَِتيب؟ ومس الذي اقدضمى كن ككون تنأك كحك ااح
اقدضى كن يكون مس وهس كحك ااحد أا  الالنهأىهة احد أل اندظأمهأ دحى النحو الذي تى دحه، اآلن؟ ثب 
مس الذي اقدضممممممى كنهأ مدى مأ وصممممممحت إلى كحك الحألة كن كثبت دحههأ  ال كدحول دنهأ؟ وقبم ذلك مس 

النظأم مبأطنًأ لحكون كصمممال؟ وقَْبَم قَْبِم ذلك مس الذي خحق تذن ال أاة الع هأء  الذي اقدضمممى كن يكون تذا
البك أء ال ممممممم أء الشمممممممالء العأجوة؟ تم تذن كسممممممم حة يدب كجأتحهأ وغهت وتادة ظنأ مس ال دجأتحهس كنهب 
هأ  هذا الدجأتم دحى اآلختيس. لكْس وعهنة دس شمممممممأهوكب كنت وتو وتو كي ينلهسممممممموا و يسمممممممدطهعون كن 

       حنونيال ح

ويوها تأكبنأ ال دعجم الذي يفدقت لحنضج مأ قأل، اثنأن مس تبأه دح أء التيأ هأ  والفَحَك  ى الغتب 
يقول كلبت  كينشدأيس صأحى نظتية النسبهة  ي وح  » ى تذا ال نا إيتاا ال عدتض دحى مأ يقوان  

تف دن، شمممممممه أل  ح أ كخذ  ي مطألعد، وكنهت َمثَحجنأ إأاء العألب َمثَمج هجم ككى وكدأب قهب ا يع»قنيب ل،  
مس ذلك لنهس، ووأن ل، مأ  ه، مس كوج، الدنأسق الفكت  شعت وأن وهاء تح أ  الكدأب شه أ  أمضأ ا 
ي م لكجْنه،. تذا الشيء الغأمض الذ  دجو دس الوصول إله، تو دقم مؤلف،ل  نذا مأ كتقى و، الدفكهت 

دبقت  كوند،. تذلك نحس إأاء العألبل  نحس نشمممممعت وأن وهاء  دتف كن تذن اآلثأه ندهجة لعقم إنسمممممأن
ويقول السهت جه   جهنو الفحكي «. نظأم، شه أ  أمضأ ا ك م إلى إاهات، دقولنأ. تذا الشيء تو هللا

إن صمممهغة ال عأالة الدي كوحن الكون تي الحن الذ  كشمممدتك  ه، تم ال وجواا . »اإلنجحهو  الشمممههت  
منسممج ة مع طبهعة الكون تأنت لنأو،. ول أ تأنت التيأ ممهأ  كفسممت ك ممت أ  ول أ تأنت التيأ ممهأ  

الحوااث الدي كقع  ي الكون وكتوطهأ  ي وحنة دقحهة  هذا الدفسمممممممهت والتوق ا يح م إا دحى طبهعة 
 األشهأء التيأ هة. ومس كجم تذا ا مننوحة لنأ كن نبح  دس دقم هيأ ي يدقس لغة التيأ ة يتجع ل، 
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وكنت كتي كن تحهه أ رواألول «. ون. تذا العقم التيأ ممي الذ  نح   كثأهن  ي الكون تو هللاتذا الك
مس كسمممأطهس التيأ مممهأ   ي العألبل والثأني  حكي وهيأ مممي مس القنه األولك دجو دس ك ممموه حألة 

ة السبى تااحد أل الخأ عة لقأنون ال ن ة الشأمحة والدي يدبع اسدوهتأ العألبل ا لشيء إا لدغحمى  ك
 «. والندهجة دحهه أ

وت أ يتي القأهئ  ألعأل أن ال ذتوهان يجتيأن مع العقم وال نطق السمممممممح ل إا كن ذلك ا يعجى 
تأكبنأ العجول النَِّوق ت أ سوف نتي. ونحس نضهل كن، مأ اام لكم شىء سبى يقل وهاء إيجأانل وكن، 

معس  ى ال قنهة واإلهااة والدنظهب ومأ إلى تح أ تأن الشمممىء ال وجوا  مممخ أ معقنا وأتتا تأن موجنن ك
ذلكل وكن الكون وأكسمممممممأد، الهأىم الذي ا كحهق و، الظنون وا األوتأمل وونظأم، ال عقن العنيب النظهت 
الذي ي ممهى مدأمح، وألنواه واانبهأهل يقدضممى كن يكون موجنجن مس القنهة واإلهااة والدنظهب دحى نحوه 

 نوا يندهى إلههأ. ا يضأَتى وا يجْعَتف ل، ح

الواقع كن كينشمممممممدهس  ي مثأل، اندهى إلى وجوا »ومع ذلك نتي تأكبنأ ال غتوه يعحق دحى تذا وقول،  
ل ألن،  شممميء  أمض وهاء نظأم الِكدَأب دبت دن، وعقم صمممأحب، رمؤلف،ك. والواقع كن تذا احد ألل محضل

س ال طبعة وحتو هأ وإمكأن ختوت ي مممي كن يكون خأ مممعأ لحألة كختي وندهجة لغهت العقم. وَمثَحنأ د
الكدى خضمممودأ لقأنون ال مممن ة الشمممأمم يو مممي تذن الحألة. كمأ مأ يقول السمممهت جه   جهنو  ت ب كن، 
كخطأ  ي اددبأهن التيأ مممممة طبهعة األشمممممهأء ألن نجأك الوجهة التيأ مممممهة  ي هوق الحوااث وكفسمممممهت 

حى كن تنألك قأدنة معقولة ك مممم وهن، ك مممت أكهأ ا يح م دحى كن طبهعة األشمممهأء هيأ مممهةل وم ينل د
ووهس طبهعة األشممممهأء.  أألشممممهأء تي الكأىس الواقعل والتيأ ممممهأ  هوق مأ تو واقع  ي نظأم ذتني دحى 
قأدنة العالقة والوحنة. ووعبأهة كختي إن التيأ مممممممهأ  نظأم مأ تو م كسل والكون نظأم مأ تو واقعل 

خ وصهة من،. ومس تنأ يدضي كن، ا  تاوة  ي انطبأق والواقع يدض ن، ال  كسل ولذلك  ألواقع حألة 
ك،  هأ كم تون هيأ ممممممم هأ ألن ل دنم انطبأق وة  ي  تم الغتا وم  ف،ل  نأل لذ   هأ  دحى الكون ا التيأ ممممممم
ال خ وصةل  كون مس األتوان مضبوط وألتيأ هأ  شتط  توه  لكون، تونأ. مس تنأ يدضي كن 

 انسمممأق كينشمممدهس إلى الد أس النأحهة التيأ مممهة  يالسمممهت جهنو انسمممأق كحت  كتة السمممبى والندهجة ت أ 
العألبل وتذا جعحه أ يبحثأن دس دقم هيأ مممممممي وهاء تذا العألب. وتذا خطأ ألن العألب إن تأن نظأم مأ 
تو واقع خأ مممممممعأ لنظأم مأ تو م كس  هو حألة احد أل مس دنة حأا ل والذ  يحنا احد أل، قأنون 

 «.ممال ن ة الشأمم ا السبى األول الشأ

والحق كن قول صممممأحبنأل وخ مممموأ مأ اندهى إله، آينشممممدأيس مس وجوا شمممميء  أمض وهاء نظأم 
تذا احد أل محضل ألن، ي مممي كن يكون خأ مممعأ لحألة كختي »الكدأب تو دقم صمممأحب، رمؤلف،كل إن 

وندهجة لغهت العقم. ومثحنأ دس ال طبعة وحتو هأ وإمكأن ختوت الكدى خضودأ لقأنون ال ن ة الشأمم 
ل تذا القول تو سممفسممطة محضممة ألن، يسممدثنى وذلك حألة الِكدَأب مس النظأم الكونى «و ممي تذن الحألةي

وِجنًال وتو مأ ا  الشممأمم الذي يقوم دحى كن وهاء تم مسممبَّىه  ى تذا الكون سممببًأل ووهاء تم موجوا مج
 هتن  احن دثت تو كوي كس كن يوا ق، دحه، كي صأحى دقم يحدتم نفس،ي وإا  حهأ  لى سهأاك، و ثأل و

 ه، دحى تدأب كألل مس كحقأء نفس،. ثب مس يأ كتي الذي خحق قأنون ال ن ة تذا؟ وحدى لو تأنت نظتية 
ااحد أا  وأل عنى الذي يق نن تنأ ويبنى دحه، إلحأان صحهحةل وتى  هت صحهحة ت أ و حنأ حهس 

ب تون، دحى كسمممأسمممهأل   أ الذي يجعحنأ قحنأ إن تذن النظتية كقدضمممى كن يكون وهاءتأ تأىس يخحقهأ وينظهِ 
ندتك ااحد أل الذي ا نعتف سوان ألننأ لب نت سوانل وندشب  وأحد أل لب نَْخبجتن ولب ي ته ونأ  ى كجتوة 
مس كجأهب الحهأةل وإن أ نفدت مم، ا دتا ممأ ونعتف كن، رإن صمميل وتو لس ي ممي ت أ قحنأك  نن، يحدأت 

ه ب ذلك تح، وعن متوه كحك ال اليهس مس السممممممنهس؟ إن العنأا تو  إلى ماليهس السممممممنهسل وهو أ ا يدحقق
م  وحنن الذي يسمممههِت دقم كاتب تنأ  هجعح، يدتك الطتيق الوا مممي الالحى ال عبَّن ال طتوق الذي يوصمممهِ
أة مدنأوحة ال سمممممأ أ  مس يحأول اجدهأأتأ يهحك وا  عَ ه سمممممألك، إلى  أيد،ل إلى طتيق مهحك  ى وهناء مج

 يييعوا تتة كخت
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دي إن ال ممممعووة ال»ومس الغتوه الشممممأىس كن يخدب تأكبنأ ال ممممغهت ال دهوه تالم،  ى اإللحأا وقول،  
كهي الكثهتيس يواجهونني وهأ حهن أ كادوتب إلى النظت إلى العألب مسممممدقال دس صممممحة السممممبى والندهجةل 

س هس  األول ألن مفهوم تذا الكال شأممل كجَتاه إلى ق م هيأ ي صتفل ومس وخأ عأ لقأنون ال ن ة ال
ال مممعى الدعبهت  ي  هت كسمممحووهأ التيأ ممميل وله  تم إنسمممأن هيأ مممي دننن القنهة دحى السمممهت  ي 

ل، نظتة جنينة  هت الدي  .البتتأن التيأ مممممممي نأ ننظت  ثأني كنهأ كعطى العألب مفهومأ جنينا وكجعح ال
ه مفهومأكهأ ألن الدغهت الحأاث كسمم أسممي يدنأول كسمم  الد مموه كلفنأتأ. ومس تنأ جأء  صممعووة ك مموم

ووج، الغتوه تنأ تو كن تالم، يطول اثنهس مس تبأه دح أء التيأ ممهأ   ى العألب  ى د ممتنأ «. نفسمم،
تذا الحني ل كي كن، يتي تذيس العأل هس كصمممممممغت من، وكدجو دس كن يجأهيأ دقح، تو الذي ي كن، كن 

نظت التيأ ممممممىل دحى حهس كنه أ ا ينظت إلى ال سممممممألة مس النأحهة التيأ ممممممهة ألن، مؤتم ل ثم ذلك ال
ي كنه أ ذلكل إذ ت أ ك ممعل مس تذا. وكي  توه كسمم ج مس تذا الغتوه؟ لقن تأن و سممدطأد، كن يقول 
مثال إننى ا كسمممممممدطهع كن كهي األمت دحى  هت مممأ قحممتل كمممأ كن يقول مممأ معنممأن كن تممذيس العممأل هس 

هَحَةل وقحة دقمل إن لب ككس قحة شممممممىء آخت وكشممممممبأته أ  هت قأاِهيس دحى مأ يقنه تو دحه،  سممممممخلل وَمعْ 
 كيضأي 

ولهذن األسمممممبأب وحنتأ تأنت ال مممممعووة قأى ة كمأم تذن النظتة الجنينة ومأنعة الكثهتيس »كمأ قول،  
كمأ كنأ شممخ ممهأ  ال كجن تذن ال ممعووة إا شممكحهةل والومس وحنن قأاه دحى إأالدهأ. ومس تنأ .اإلي أن وهأ

دحى دقهنكي العح هة والندوة إلى نظتيدي القأى ة دحى قأنون ال ن ة الشأمم الذ  ا كجن وجنًّا مس الثبأ  
، لب  ال كسممموق  ى التا دحه، كتثت مس كن« يعدبت  ي الوقت نفسممم، كتبت  مممتوة لحذيس يؤمنون ووجوا هللا

ان وسمممكهنة ا يعت هأ كتثت ال ؤمنهس  ي أنأل إيسمممدطع كن يسمممد ت  ى تذا اإللحأا الذي َتذََب  ودب كن، يووه
  بََخَع نفس، وو ع حنا لحهأك، كحك البأىسة الدأدسة الدى تأنت خهت ككذيى لكم مأ أدب وا دتيي 

وأهلل إلى  ل،ل  ى الكالم دس الوتأوي وتهل كحول كوا مس اإلي أن  والعجهى وعن ذلك تح، كن نقتك 
دى تذن العقهنة ال»انهن،ل كن اإللحأا ثب دأا ثأنهة إلى اإلي أن وأهلل دس طتيق النظت  ى الكون ووحنة قو

يقهب دحههأ الوتأوي صمممتك ك مممو ، ريق مممن إي أن، وأهللك  ى الواقع كسمممأسمممهة  ى الدفكهت العح ىل وتى 
 «مسد نة كصولهأ مس مطألعأ  الوتأوي لح ؤلفأ  التيأ هة الدى تأنت كنقم إلى الدتتهة دس الفتنسهة

نقى الوتأويك. وهللا إن تذا ألمت يطهت رمس ال ممممفحأ  األولى مس تدأب كاتب دس الشممممأدت ج هم صمممم
البتت مس العقم. إن كاتب ا يثبت دحى شممىءل  هو يقول تالمأل ثب سممتدأن مأ ينبذن ويقول تالمأ سمموانل 
لهنبذن ونوهن ويتاا تالمأ آخت... وتكذا اوالهك. وتنأ نتي كن التيأ مممهأ  تأنت كسمممأس اإلي أن الجنين 

كسممممممأس اإللحأا دنن كاتبي وإذا تأن الشممممممىء وألشممممممىء يذتت  نن دنن الوتأويل وتأنت تى ذاكهأ قبال 
الوتأوي الذي كدجى كاتب لنهجة الكدأوة دن، ك جهنا ل، تأن مالينأ رإن لب نقم  م أل أك لإلنجحهول  ى 

 الوقت الذي تأن يهأجب تثهتا مس مقنسأ  األمة.  هب تحهبل ت أ كتيل مجبولون مس نف  الطهنةي 

نظت القتاء الكتام إلى كن كاتب لب يكس  ممممن اإلسممممالم  حسممممىل وم تأن  ممممن  دحى كن، ا ون مس لفت
روتو الكدأب الذي يهأجب  ى مفددح، « مس م ممأاه الدأهي  اإلسممالمى»الوطنهة كيضممأ. وقن نشممت تدأو،  

الوطنهة والنيس ج هعأك  ى م ممتل   أ معنى ذلك؟ معنأن كن،ل وتو الذي يقول إن، تأن يع م سممأددهأ  ى 
ال ل عهِن ا كاهي مأذا لحنهاسممأ  الشممتقهةل لب يجن إا م ممت لهب  منهأ ادوك، تذن العجهبة هوسممهأ وته

إلى كحتاه الفكت  إلى الذيس حتهوا «  »اإلتناء»وال تيبة. يقول مححننأ ال خحول العقم كحت دنوان 
نهة الوط الفكت مس قهوانل وجأتنوا  ى سمممممبهم كحتيت العقم اإلنسمممممأنى مس األسمممممأطهت النينهة وال وادب

لعحهب يجنون  ه، نظتة  والذيس كخذوا وهن الج أدأ  اإلنسمممممأنهة إلى الحهأة ال مممممحهحة كجْتِني تذا الكجدَههى
رمطبعة صمممالك النيس الكبتية القأتتةك. إذن  أل سمممألة لب ككس « حتة وعهنة دس كع مممى النيس وج وان

حتية الفكت الكأذوةل حدى مس  إلحأاا  حسممىل وم خنادأ لحنأس  ى والاي لخحعهب  ى تنوءل وكحت اسممب
 وطنهدهب. كتي مأذا يدبقى لنأ وعن تذا وذاك؟
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ول أذال إذا تأن تذا النجأل صمممأاقأ  ى ادوك، كحكل لب يَْنعج وهأ وينشمممتتأ  ى هوسمممهأ حه  يقول إن،  
 أتأن يع م يومأ وحه  الحأجة إله، كقوي وكشنل إذ تأن ااكحأا السو ههدى يضب وهس جنبأك، شعووأ وكم 
 هت هوسممممممهة يحك هأ وألحنين والنأه حك أ يقوم دحى الدع ممممممى لحتوس والعنوان دحى كحك الشممممممعوب 
واألمبل كو  ى كتتهأ حه  تأن م طفى ت أل يقتع طبول الوطنهة تى يضتب وهأ النودة اإلسالمهة؟ 

تا  شمممكمأ  ى م مممت حه  نشمممت مححننأ تدأو، ذاك الدأ ،  قن تنأ نتأك كحت احدالل البتيطأنههس منذ د
السنهسل وقبحهأ ككأنأ كول ك ال الدهس  ى ونايأ  القتن الدأسع دشت تى يحده وا والانأل لكس هللا قن شأء  
إهااك، كن يدأخت سقوطنأ كحت سنأوك خهول األو أا ال جتمهس وضع دشتا  مس األدوامل وقبحهأ كيضأ 

لب العتوى أء ال ممحهبهون إلى العأوقحهم قأسممهنأ ااحدالل الفتنسممى لثالث سممنوا ل وقبم ذلك وعنة قتون ج
سونهأ قتنهس مس الومأن حدى قهض هللا لهأ صالك النيس  واقدطعوا  حذا ه مس كه ، الطأتتة وظحوا ينجه
وك تاو، مس حكأم ال سح هس األوطأل ذوي الشهأمة والتجولة والعوة وال جن  كسحوتب إلى والاتب ت أ 

ي مهأن ال جأهي و ضمممممممالكهأ ال ندنةل كال حقهب لعنأ  هللا وال الىكة والجس واإلن  كج عهس.  أية كجْكسمممممممَ
ْ عَة األصممحى»موادب وطنهة جأء  لكى يحتهنأ منهأ؟ إن، لب يكس م ممتيأ وا دتوهأ ا مس جهة « كوو سممج

كم، وا مس جهة كوه،ل   أ الذي تأن ين ع، إذن لالنشمممممممغأل وأمتنأ؟ كيتي القأهئ كي  تق وهن، ووهس مس 
وَألة ألدناء يدبتدون اآلن مس ال ال ْخت الوم حنة الشمممهودههس و هت الشمممهودههس رم س وأدوا نفوسمممهب وتج

ك لدوتهس مشمممأدتنأ الوطنهة  ال حة والنيسل وكخذوا يد ت ون  ى كوحأل الع ألة والخهأنة  ى نذالةه وخويه
 نوالنينهة وككسممممممهت هوحنأ ال عنوية حدى ا يكأ ي منأ مكأ ي  ممممممن الهج ة ال ممممممحهبههونهة الدى كتين ك

 ك حونأ مس صفحة الوجوا محوا؟ كا مأ كشب، الحهحة وألبأهحةي 

ولكى يطحع القأهئ دحى مني إخالأ كاتب  ه أ تدى اادهأ إلى القضمممممممأء دحى الوطنهة كنقم ل، تذن 
الفقتة مس اهاسممممد، الدى سممممحفت اإلشممممأهة إلههأ دس إسمممم أدهم مظهت رالكأكى ال  ممممتي ال عتوف ذي 

ِلن مظه»األصممممول الدتتهةك   ت مس كسممممتة كتتهة مس سمممماللة تؤاء األمأجن الذيس سممممطتوا  ى سممممجم وج
هجوب آسهأ الوسطى  أسد نوا مس  الدأهي  صفحة هاىعة وفتوسهدهب وشجأددهبل كول ك الذيس نشأوا  ى سج

وهذن وال مممتاحة. و  وتاهيهأ الدى ك دن مع امدناا الب مممت طبهعدهأ الدى ا كد مممنع اإلقنام مع الشمممجأدة
سههأه. ال فأ  وحنتأ مح كوا العألب  ى حقبة مس الومس ا كدجأوأ وضع اوها  مس اوها  تذا الفحك ال

ة كن إسمم أدهم مظهت وهث دس كجناان ال دح سممهس خالل اإلقنام والشممجأدة وصممالوة التكي  أحه شممَ وا مج
وال مممتاحة وااسمممدقالل ال طحق والد تا دحى تم شمممىءل وسمممأدن دحى تذن الوهاثة نشمممأكج، الحتة الدى 

ي «لكفأيد، الطبهعهة كن كن و  ى اكجأتهأ الطبهعى. لهذا ختت مظهت نسممممهج وحنن وهس ال  ممممتيهسكتتت 
ههِهس  وألضمممممممبق مثح أ ختت كاتب نسمممممممهج وحنن  ى العبقتية وهس العأل هس مس دبأا هللا كج عهس مس إْنسمممممممِ

يسي وانظت تذلك تذن الع ممبهة لحعتق الطوهانى  ى وناية وحث، دس الشممأدت الدتتى  ِّ ّه ق دبن الحوِجسهِ
حأمن حه  يدغنى كاتب وخ أىت الطوهانهة وتفأيأكهأ الساللهة ال  دأأة. وتكذا ككون الندوة ال خح ة 

نبذ الوطنهة دحى الطتيقة األات هة البأذنجأنهةل وإا  ال. ولعح، سبحأن، يقههض لنأ يومأ مس   ال أاقة إلى
قة وألقوي العأل هة الخفهة الدى كع م قن يكدشمممل كن تنأك سمممتا سمممهأسمممهأ وهاء اندحأه كاتبل سمممتا ل، دال

دحى كجنهن تم مس كسمممدطهع كجنهنن ل حأهوة العتووة واإلسمممالم وك ههن الطتيق كمأم جهوشمممهب ومنا عهب 
اتدسأك والانأ مثح أ تو الحأل  ى حألة اندحأه وول تتاوس وعن ذلك وسنوا  قالىم حسب أ تدى كح هذن 

 «.موسودة ال سدشتقهس»لذلك الههواي الغأمض  ى تدأو،   وصنيق، ا. دبن التح س ونوي لني كتج د،

ومع مأ قأل، تذا ال فكَّك العقم ال غهَّى الذتس دس ج وا النيس وكع مممب، وكسمممأطهتن وخودبالك، نجنن 
قن كي»يقول دس اإلسالم مأ ن ،  «ك م أاه الدأهي  اإلسالمى»روعن دنة  قتا  ا  هت مس تدأو، دس 

بَأكهأ وولهن  ى كهأه العقم اإلنسمممأنى مجتي جنينال ولب ي ض القحهم حدى اإلسمممالم العقول الجأمنة  مس سمممج
كخذ الدأهي  يتي  ى هووع الشتق األانى مننهة خألنة وآثأهتأ إلى الهوم. ولو لب يكس لإلسالم إا مأ كنشأ 

ك. 3 رأ« مس حضأهة  ى الع وه الوسطى حفظت كتاث اإلنسأنهة مس الضهأع لكفأن  ختا إلى األون
ن دحى نفسكل  حه  لحتجم كفكهت   ودبثأ كحأول كن كو ق وهس تذيس ال وقفهس ل، مس النيس. ولكس توه
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منظب وا دقم محكب وا موقل مدبحوه وا ممميل إن أ تو تالم يأكه، دفو السمممأدة  هذيع، كيضمممأ دفو 
ظة شه أل ووعنن لحدو والححالسأدة وعَبَح،ل كو وعجَجتن ووجَجتن ت أ يقول القنمأءل وا مأنع إذن كن يقول اآلن 

يقول دكس،. إن كمثأل، يقتكونل لكس ال  هبة تم ال  هبة كنهب ا يهض ون مأ يقتكونل  ضال دس كن 
يكون لهب ونأء  كتي مد أسمممك ومدنأسمممق. ذلك كن دقحهدهب لهسمممت مس ال دأنة والدتكهى وحه  ي كنهب كن 

 ا وكلل اي تذا تو و ع ال سألة وبسأطة.يقه وا مثم تذا البنأءي يقتكون  نعبي يفه ون ويهض ون  

ووأل نأسمممممبة نتانل  ى ال مممممفحة الخأمسمممممة مس مقنمة تذا الكدأب الدأ ،ل يقول إن، دتض دحى منيت 
ال عهن التوسممى لحنهاسممأ  الشممتقهة ال سممدشممتق تأأي تسممكى ر ى الثالثهنأ  مس القتن العشممتيسك كن 

م الف م األول مس تدأو، دس التسول ونشأة اإلسالم ينشت ل، ذلك الكدأب ال ذتوهل وتو رت أ ذتتك ي ثه 
 قَبِم. وال عتوف كن تنأك تأأي تسممكهًّأ وولننيًّأ مأ  قبم ذلك وعشممتا  األدوامل ودحى وج، الدحنين  ى 

  كاتب  مل وتأن يعهش  ى  تنسممأ. وتذن وعض ال عحومأ  دس ذلك ال سممدشممتق كخدحل د أ ذتتن1865
كي ر» مسممممدشممممتق وولوني  B. Kazimirskiوهبتشممممدأيس تأأي تسممممكي   »مك1865_ 1780َتأِأيِ ْتسممممْ

ة مجحنا ل  ي كهوع« تدأب الحغدهس العتوهة والفتنسممأوية»اسممدوطس  تنسممأل ونشممت  ههأ معج ، الكبهت  
ي    س الوا ي كننأ  ى حن«. ويجْعَتف وقأموس تأأي تسكي. وكَْتَجب إلى الفتنسهة معأني القتآن الكتيب

تسممممممكى آخت  هت تأأي تسممممممكى الذي نعت ،. تذال وقن وجن  دنة كعحهقأ  دحى كاتب تنأ ونأاء تأأي 
« الحني »البح  الذي و مممع، كاتب  ى كاب كو هق الحكهب ونشمممتن ل، سمممأمى الكهألى دس مطبعة مجحة 

الححبهةل وتذن الدعحهقأ  موجواة دحى ال ممممممفحة الدى كحى مبأشممممممتةً مقنمة الكهألى لحكدأبل ومنهأ كعحهق 
تأمشأ  ى اهاسة كاتب دس ج هم صنقى الوتأوي   ق  هسفولن تأأمهتسكىل ت أ كن تنأكوأسب ال سدشت

يحهم إلى وح  لهذا ال سدشتقل كمأ  ى وحث، دس خحهم مطتان  ث ة إشأهة إلى تدأب لنف  ال سدشتق 
ل وك حى الظس كن، تو ال سمممممممدشمممممممتق ال ق ممممممموا تنأ. «مندخبأ  مس األاب العتوى الحني »وعنوان 

كن ل، تدأوأ وألتوسممممممهة  ى « ل أذا كنأ مححن؟»يضممممممأ  قن ذتت إسمممممم أدهم كاتب  ى تدأو،  ووأل نأسممممممبة ك
التيأ مممهأ  و حسمممفدهأل  هأ لهت مس يدو ت دحى البح  دس تذا الكدأب وكتج د، كو دحى األقم الدعتيل 

 و،ل ول، مس هللا ال ثووة والجواءي

ء كختي يحسس كن ندتي  إأاء وعضهأ وا كندهى حكأية إس أدهم كاتب دنن تذا ال نيل وم تنأك كشهأ
قحهال تى كدضممممي صمممموهة التجم العقحهة ويدبهس لحقأهئ مس تالم، ذاك، كن، تأن مضممممطتب الفكت مدحهت 
العقم ا يسدطهع كن يفكت كفكهتا سحه أ مدونأ وت ب تم مأ جأء دحى لسأن وعض مس تدبوا  ى مو وع 

ي  مس م مممأاه الدأه»نأ التجمل  ى مقنمة تدأو،  اندحأهن دس نبو ، و دوح،  ى دألب الفكت. لقن هوي ل
ل  ى ذلك تثهتا ويجتي  ى وهناء الشطي ت أ يححو ل،كل كن، دكل « اإلسالمى روكحسى كن، يغألى ويهوه

ل نة  هت يسممهتة دحى السممهتة النبوية وكحأاي  التسممول دحه، السممالم وكأهي  كحك الفدتة ومأ يحههأ وكدبع 
دتاث و ى اهاسمممممأ  ال سمممممدشمممممتقهس وكم الحغأ  و ى تم ال نن األوهوهة كقتيبأ تم مأ تدى دنهأ  ى ال

واأل تيقهة واآلسممممهويةل وكن، اندهى مس تدأوة خ سمممم أىة صممممفحة  ى تذا ال و مممموعل وقنهه كن ونمكأن، 
الوصممول وهذن ال ممفحأ  إلى هقب الثالثة اآلاف. ثب ننظت  ه أ نشممتن التجم مس تذا تح،  نجنن ا يوين 

 دأمم كيهأ القأهئ الكتيب مني الفتق الشمممأسمممع وهس شمممطحأ  التجم ال ححقة  ى  دحى خ سمممهس صمممفحةي
 س أوا  الخهأا  واألوتأم ووهس واقع، الدعبأن. مسكهسي 

دحى  ل مؤتهنًال«مح ن»ثب نأخذ  ه أ قأل،  ى كحك النهاسممة  نسمم ع، يشممكك  ى كن يكون اسممب النبى تو 
ى   كل وتى وألضبق طتيقة ال سدشتقهس ال ناوهة 7رأ « ثَأمةقج »كو « قجثَب»الضن مس ذلكل كن، تأن يس َّ

الدى كشممكك  ى تم مأ ا يعجبهأ  دذتى وهاء الفتوض الغتيبة الدى ينكتتأ العقم إنكأها وكدعأهض مع 
 حسممب أ وهنتج وكثبته ذلك« ااىتة ال عأهف اإلسممالمهة»الن مموأ الوثهقة كعأه ممأ شممنينا ت أ كعكسممهأ 

 . ووطبهعة «ااىتة ال عأهف اإلسالمهة ااسدشتاقهة  ك ألهم وكوأطهم» وألن وأ والوثأىق  ى تدأوى 
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الحأل مس حق تم واتب كو موتومل وتم خأىم كو مخدألل كن يقول مأ يشممممممأء  ه أ يشممممممأء دحى النحو 
الذي يشمممممممأء. لكْس دحه،ل إذا كهاا منأ كن نحقى وأا إلى مأ يقولل كن يكون تذا الذي يقول، مدسمممممممقأل دحى 

ضمم، مع وعض ا مدنأقضممأ مس سممطت إلى سممطتل ومس ج حة إلى كختيل وإا ا دقت الكالم إلى األقمل وع
 ال نهجهة العح هة. تهل ذلك؟ 

لقن صممنهَدنأ التجم ودأتهنن كن القتآن تو وحنن ال  ممنه اإلسممالمى الذي ي كس ااط  نأن ل، مس جهة 
أا ال ؤهخهس والناهسممممهس دحهه أ. الدأهي ل كمأ الحني  وكمأ السممممهتة  ال ي ممممححأن دحى اإلطالق ادد 

ل مس قنيب وأن، نأوغة  دظهب جنا جنال  دعأل إذن كيهأ النأوغة رويبنو كن تم مس يهأجب اإلسمممممممالم يوصمممممممَ
ودبقتيكل وكجى دحى السؤال الدألى  كنت إذن كقول إن القتآن تو ال  نه الوحهن الذي ي كس ااسدنأا 

اإلسمممممممالمى األولل كله  تذلك؟ وحى قحت ذلكل  هو  إله، والد مممممممنيق و أ جأء  ه، دس حوااث الدأهي 
مسممجم دحهك  ى تذا الكدأب وا ي كنك كن كنكت من، حت أ ا كنت وا مس يدشممنا لك.  كهل  أكك إذن يأ 
نأوغة النتت األول واألخهتل وم يأ نأوغة تم النتوه والع ممموهل كن القتآن الذي ا كط  س إا ل، قن ذتت 

؟ كلب يكس العقم وال نطق وسمممالمة «قجثَأمة»وا « قجثَب»ا « مح ن»سمممالم تو كن اسممم ، دحه، ال مممالة وال
ال نهج كقدضهك كن ك نهق و أ ككى  ى القتآن وكت ض مأ دنان مس التوايأ  الدى كقول إن اس ، لب يكس 
مأ  دأ ن،  ِحوه نت م س يحج بة. كم ك ية العجه تذن التوا ثم  نأك م نت ت تأ مة؟ وتذا إن  ثأ وم قثب كو ق مح نا 

مون، دأمأ دحى مقدضى نوواكهب وشهواكهب؟ كا و   تذا منهجأ وكفكهتايويج   َحته

كمأ إذا تنت قن هَجْعَت دس ه ضممك ل أ دنا القتآن مس م ممأاه الدأهي  اإلسممالمى روتو مأ ا ي كس  
كن يكونل ألنك قحت مأ قحت دس اسب هسول هللا دقى إدالنك مبأشتة كنك ا كثق وغهت القتآن كيه مقناه 

لثقةكل  كهل كدتك ااسمممب الذي كضمممأ ت  دحه، التوايأ  وا يعتف ال سمممح ون سممموانل الحهب إا إن مس ا
تأن تنأك هواية شأذة ل حدأث كو مخبول يودب كن اس ، دحه، ال الة والسالم تأن شه أ آخت  هت مح ن؟ 

كس كن يقأل إن وتذا تح، لو لب يكس تنأك قتآن ينت دحى كن اسمم ، تو ذاك ااسممب. ووطبهعة الحأل ا ي 
القتآن قن لفهَق ل، تذا ااسبل ألن، لو تأن تذا صحهحأ مأ سكت الكفأه وا ال حأوة دحى السواء ولشنهع 
هسل وِجهبل  األولون دحى القتآن وصممممأحب،ل وكوني اآلختون اتشممممدهب واسممممدغتاوهب وتأن وهنهب ووهن، سممممِ

حَْت ذلك تحَّ، التوايأ ج تألعأاة. دالوة دحى كنك قن جَّ كدحنت وثوقك وألقتآنل ووألقتآن وحننل وثوقأ  ولسممممممَ
مطحقأل  ال  كأك لك مس كن كسممممحب و أ قأل،  ى تذا السممممبهمي مس تنأ يدجحى لكم ذي دقم كن صممممأحبنأ ا 
يحسمممس الدفكهت واسمممدنبأط الندأىج مس ال قنمأ  وا يسمممدطهع كن يكون مدسمممقًأ مع ال بنإ الذي و مممع، تو 

 ونفس، لنفس،.

القتآن تو وحنن ال  ممممنه الذي يعد ن دحه،  ى اهاسممممة كأهي  كحك الفدتة  نن ووسممممبى قول كاتب إن 
ـهـب ح»وعض البأحثهس يجعحون، مس القتآنههس تألنتدوه خأام وخش  ى تدأو،   ـهـأك ـول القتآنهون وشـب ـ

ل وتو مأ يثهت اتشدى ودجبى ه ب قوة وح  النتدوه وخش وسعة اسدق أى، ومدأنة وتاتهن،ل إذ «السنة
الدتتى ال غتوه ال دعجم لب يكس يؤمس ا وقتآن وا وسمممممنهةل وم تأن مححنا ونقتاهن تو نفسممممم،ل  إن ذلك

جَختة «قتآنى» كهل يقأل دن،   ل وتأن، تأن يؤمس وألقتآن؟ لقن تأن ها وعض البأحثهس م س قتك  لهب وأ
. لكس ؤمس وألقتآنكن ال ق ممممممموا تو كن، تأن يعد ن دحى القتآن  ى وحث، لدأهي  كحك الحقبة ا كن، تأن ي

إن ممأ يطحق دحى مس يقولون إنهب ا يممأخممذون  ى كموه العقهممنة « القتآنههس» ممأ  تؤاء كن م مممممممطحي 
ع أل تو اسد« القتآنى»والدشتيع واألخالق إا و أ جأء  ى القتآن الكتيب. ودحى تذا  نن كس هة كاتب وــ

تاء  هت العممأه هس كنمم، تممأن يؤمس لح  مممممممطحي  ى  هت مححمم، ومعنممأنل وتو مممأ ي ههع األموه ويوتب الق
 أ مس القتآنههسل  ه« تثهتا»وألقتآن تكدأب سممم أوي ا ت  مممنه لنهاسمممة الدأهي   حسمممىي صمممحهي كن 

كك ممموهل ا يؤمنون وقتآن وا وسمممنهة كيضمممأ مثح،ل إا كن تنأك  تقأ وهن، ووهنهبل كا وتو كنهب ا يعحنون 
 هس حدى لو قحنأ إنهب تحهب كو وعضهب ا يؤمنون ونلههة ت أ يعحس تو كنهب مالحنةل وتذا له  وألفتق اله
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ال  مممممنه القتآنى  ى واقع األمت ت أ يعدقن تأكى تذن السمممممطوه. وكدجى مس ذلك ك مممممنهل وعض 
الكدأب ال سح هس ألمثأل سالمة موسى وجولنكسههت وهس القتآنههسل ه ب كن، ا دالقة لهب وأإلسالم البدة 

 «وحني»ال نشوه  ى موقع « منكتي السنة»اسبل ت أ تو الحأل  ى مقأل وا حدى مس جهة ال هالا كو ا
 ل أحب، كوو إسالم كح ن دبن هللا. 

ومس مظأتت ا ممطتاب  كت التجم كيضممأ مأ جأء  ى وناية الف ممم األول مس تدهب، الدأ ، الذي نحس 
ل «عم كو كقتيتالحني  مأ وها دس النبى مح ن مس قول كو  »كل كا وتو قول، كوا إن 8و مممممنان رأ 

وهس الحني  والسممهتة وكن، ا  تق وهس تذيس الِعْحَ ْهسك إن الحني  يدنأول « الدسمموية»إذ يعوا  هقول ر ى 
مأ قأل، التسولل والسهتة كدنأول حهأك، وك عأل،. وتو تالم  ى الدفتقة وهس العح هس ا  ى الدسوية وهنه أل 

ختل ولكن، ا يسمممممممأوي، ت أ تو وهس حدى لألد ىي ومعنأن  ى كحسمممممممس األحوال كن تال منه أ يك م اآل
ف الحني  كوا وأن،  مأ وها دس النبى مح ن مس »ومعنأن كيضأ كن التجم يقول الشىء ونقهض،   قن دتَّ

 ققل  «كقوال النبى»ل وتأ تو ذا يتكن دحى دقبه،  هقول إن الحني  يخدت وـممممـمممم«قول كو  عم كو كقتيت
 ا جنا. ووأل نأسبة  كالم،وتذا تح،  ى كسطت قالىم جنً «. ك عأل،حهأك، و»دحى حهس كخدت السهتة وـمممممـممممم

تح، إن أ يعك  كخبطأ وصممممبهأنهة ا يحهقأن وأي ااهس مه أ يكس ن ممممهب، مس العحب و هب ال نهج العح ى. 
سدطهع  سهطتة ل، دحى مأ يقولل وألضبق مثح أ ا ي سهأل  ى الكالم وا  الواقع كن تذا التجم م أب ون

ْسِهم كن   يسهطت دحى كشنجأ  كمعأى، وَمْخَتت  ضالك،ي ال ج

ثب مثأل آخت   هو يؤتن كن األحأاي  والتوايأ  ال نسممووة إلى التسممول لهسممت ل، وا من،  ى شممىءل 
ومأ  21وم كعك  مأ تأن ال سمممممممح ون  ى القتون الهجتية الثالثة األولى يتينون، مس اإلسمممممممالم رأ 

إذن؟ ذلك مأ لب يحأول تذا ال غتوه كن يجهى دحه،.  ^وعنتأك. دظهبي  أيس ذتبت كحأاي  التسمممممممول 
كيعقم كن ال سمممممح هس تأنوا حتصمممممأء تم تذا الحتأ دحى كتاين الكالم ال كذوب دحى التسمممممول ثب لب 
يهد وا كي اتد أم وألحفأظ دحى مأ صممنه دس هسممول هللا  عال مس قول كو د م؟ ذلك  تيى تم الغتاوة 

كهأمأ شممممنهعأ لألمة تحهأ وألكذب والالمبأاة وألنيس ا ي كس كن وم مسممممدحهم تم ااسممممدحألةي إن  ى تذا ا
 ي نق، دأقمل كمأ ال حدأثون  حهسوا حجة  ى مهنان العحبي

كم كتان يقول إن، دحه، ال ممممالة والسممممالم لب يكس يدكحب إا وألقتآن مثح أ قأل كحن صممممبهأن،ل وتو كح ن 
كتل كن يكون التسول  ى كي مس خطب، صبحى من وهل الذي يكذب تذوأ مفضوحأ  هنكتل   س مأ ين

يوم الج عة قن قأل شمممه أ قق سممموي وعض اآليأ  القتآنهة  ى تم متةل م أ جعحنى كسممموق ر ى اهاسمممدى 
يوم الج عة و هتتأ ككذيبأ لهذا النجأل الكأهن  ^الدى و مممممممعدجهأ  ى التا دحه،ك دناا تبهتا مس خطب، 

وة دحى وكتة كوههب والذي ا يجن  ى الننهأ مس يضع ينن لنيس مح ن وال كفت ألمد، ج هعأ و أ  ههب ال حأ
 ى ينن لبنأء مسمممجن يدعبن  ه، ردحى سمممنة الشمممهطأن طبعأك إا سمممعن النيس إوتاتهب ومجني خحهم النأشمممق 
القبطى ال سممعوه الذي يندو مع صممبحى من مموه كمتيكأ إلى الدنخم  ى م ممت إلجبأهتأ دحى ال شممى 

 ،يدحى العجهس القبطى اون كن كحخبط

دحى كية حأل  أل نهج العح ى إن أ يقدضمممممممهنأل ونا مس ككذيى األمة تحهأ وهمههأ وألدآمت دحى اينهأ  
البأب »وهسمممممممولهأ ونم وأهال ومس ثب ه ض التوايأ  تحهأ دحى طتيقة العوام والطغأم حهس يقولون  

نهن  دسمممدتييي حى ضمممهنأ كن نعكل دت أ ي مممنع كاتبل تذا ال نهج العح ى يقد« الذي يجه ك من، التييل سمممج
التوايأ  واألحأاي  ال نسووة لحتسول الكتيب ونبح  األسبأب الدى كندونأ إلى الشك  ى تم منهأل كمأ 

  هذا ا ي ممي  ى مهنان« تح، دنن العتب صممأوون رواألكتاك كيضممأ  وق البهعةك»السممهت دحى كسممحوب 
 وعض النأس التجم وألعبقتية العحب والبح  ال نهجىل وم ي ممممي  قق دنن العأمة وكشممممبأتهب. ثب ي ممممل

 والنبوني 
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وم س  ألَْوا كشمممممن ال غأاة  ى منيح، النتدوه كح ن إوتاتهب الهواهيل إذ تدى كعقهبأ دحى مأ قأل، تو 
س، دس الكدههى الدأ ، الذي وهس كينينأ وم أاهة الحكومة ل،   وتو تأكى مسدودى مسهى ا يدههى »نف

سحوو،ل  سهتي القأهئل ي هم إلى ال نهج العح ى  ى الدنقهق مبأحث، مه أ تأنت دوي ة. وك دحى نحو مأ 
والدخ ممهت حدى  ى األاوهأ  الخأل ممة. دحى كن آهاءن العح هة كخذ  كدسممتب تأنهأ أيت دحى الثوب 

را. كح ن إوتاتهب الهواهية ال ؤلفأ  الكأمحة لحنتدوه إسمم أدهم كاتبة « سممتك  ى نسممهج النهاسممة النقنية
نجق مس تالم النتدوه الهواهي إا كشممممبهه، تدأوأ  49مة 1984ة ااه ال عأهفة 2 ك. والحق كن، ا يَ ممممْ

ث، و أ  ه، مس كفأتة وخحم  خ، ولوَّ كاتب وألويتل  هى  عال أيت قن وَقهع نسهج النقن واألاب والدأهي  ووسَّ
ي األمثحة ال ممممأهخة الدى كوهاكهأ تنأ. و ى تدأوأك، الكثه  جنا مس تج  كتي وكهأ ت  ى ال نهج ت أ كو ممممه

كمثألهأ ل س يتين كن يتجع ونفسممممممم، إلى كتاث التجمل إن كجأوأنأ وسممممممم هنأ تذن الدفأتأ  ال مممممممبهأنهة  
 «يكتاثأ»

و ى النهأية كوا كن كدهن الدأتهن وأن الدنأقض والسممطحهة والع ومهة تى سمم أ  كصممهحة  ى  كت كاتب 
بهم كيضأ  ى اهاسأك، األاوهة الدى طودقحهد،. وتذن الس أ  لهست مق وهة دحى  كتن النينىل وم نجنتأ 

لهأ وعض الكدأب ه ب مأ  ههأ مس ثتثتة ا طأىم وهاءتأ وقهأمهأ  ى معظب األحهأن دحى الدع ه أ ل 
نجق دحى تم شممىء وكي شممىءل واإلوهأم الذي ا يختت القأهئ من،  ى  والحجوء إلى األوصممأف الدى كَ ممْ

س اون تضممب ووقأء ال نقول مس ثَبَّ كمشممأجأ منف ممحة. تثهت مس األحهأن وشممىءل وتذلك النقم مس اآلختي
ل الذي قأم دحى خحم شممممنين  ى «كو هق الحكهب»وتذن كمثحة ثالثة دحى مأ نقولل وتى مأخوذة مس تدأو،  

 «دواة التوك»ال نهج العح ىل إذ اسمممممممدنن  ى كأهي  حهأة التجم وكححهم شمممممممخ مممممممهد، إلى هوايده،  
الحكهب نفس، وألد أم والك أل ا يوين وا ينقتل  أ ال رألن،  وتأن وطحه أ تو« د فوه مس الشتق»و

ا يفق، األاب وا الفس الق  ى دحى كصول،ك كن ث ة  توقأ وهس الشخ هة الق  هة ومؤلفهأ قحهحة كو 
تثهتة مه أ قأمت الناىم دحى كقأهوه أل وكن الخحق وهنه أ إلى اهجة القول ودطأوقه أ تو الهم دحى 

ْتقه و توهي جهم  حهن نعوذ   وأهلل من، وم س يتككب، دس هدونةه وخج

وقن كلفهتج األسممممدأذ الحكهب دحى تذا التكي كيضممممأ ه ب مأ ك تق، و، كاتب  ى ذلك الكدأب مس ثنأءل إذ 
لب »م دس مكدبة اآلاابك إن، 1984قأل ر ى مالحظأك، ال وجواة  ى نهأية طبعة الكدأب الثأنهة سمممممممنة 

ادد ن  ههأ ادد أاا  ت ظهوهتأ ألن، احن كن تأكبهأ ال تحوم النتدوه كاتب يهدب تثهتا وهذن النهاسمممة وق
السممممممهتة »و« التواية»واددبتتأ وثهقة كأهيخهةل لب يفتق وهس « دواة التوك»كسممممممأسممممممهأ دحى هواية 

 ألتواية د م إونادى ينخم  ه، الخهأل ولواأم الفس التواىىل  ى حهس كن السمممهتة الذاكهة د م «. الذاكهة
ى يحدوم وألحقهقة الدأهيخهة... روكا يخحق تذا الخحق وهس التواية والسمممهتة الذاكهة  هت نأشممم ة النقأا كوثهق

وكذتت اآلن كننى قحت تذا «. والناهسممهس م س ا يدع قون األنواعل وينظتون  قق إلى سممطوك الشممكحهأ 
معهة كعحهقأ دحى مأ م  ى إحني محأ مممتا  النقن  ى السمممنة األخهتة مس اهاسمممدى الجأ1969الكالم دأم 

صممنع، كحن الومالء الذي كصممبي وعن ذلك وقحهم كسممدأذا ألخى األصممغت  ى ال نهسممة الثأنويةل إذ مضممى 
دحى كسممممأس كن، كو هق الحكهب وألد أم والك ألل وتأن « د ممممفوه مس الشممممتق»يدحنث دس وطم هواية 

ية كو وقع م تذن التوا طم  مأ وقع لب تم  هم دحى كن  ن، له  تنأك ال هأ هكيى ك قن حنث  عال  ى ان ن، 
الواقعل الحهب إا إذا قأل تذا كو هق الحكهب و ممممممتيي العبأهةل وتو مأ لب يحنثل  ضممممممال دس كن التواية 
د م خهألى ا ي كس كن يكون صمموهة مطأوقة لألحناث والشممخ ممهأ  الدى يسممدحه هأ الكأكى مه أ تأن 

 حتص، دحى ااقدتاب منهأ.

ة رالدى كشمممممممت  إلههأ آنفأك  ى القسمممممممب الثأمس مس البأب األولل حه  ويجن القأهئ كول األمثحة الثالث
ل وتو حكب يعهب، الدنأقض واإلوهأم والع ومهة إلى حن «سمممممممأهة»نطألع الحكب الدألى دس هواية العقأا  
و ى تذن الق ة «. سأهة»ق ة  1937كمأ العقأا  قن نشت دأم »وعهنل  ضال دس التتأتة  ى األسحوب  

عقأال كحك الطبهعة الواقعهة اآلخذة وأسمممبأب الدححهم. ومس تنأ تأنت وتادة األسمممدأذ العقأا كدجحى طبهعة ال
 ى ك ويت الخحجأ  النفسهة وال شأدت واإلحسأسأ  الذاكهة. وي كننأ كن نفهب ست تذا ااكجأن مس العقأا 

  هب  حهة. ومس تنأ ي كسإذا كحهطت مس األسبأب ال أاية وااجد أدهة ال دقحقحة مأ كحهق وألعقأا انقحبت إوأ
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عة الواقعهة اآلخذة  كأوعة لنودة كختي تى الطبه هأ  بأه كن اإلوأحهة  ى كاب العقأا والهجو دحى ادد
ن كعدبت  ه كس ك« سأهة»وأسبأب الدححهمل وتذن تى ال فة األسأسهة مس نف  األسدأذ العقأا. كمأ ق د،  

حىل  هت كن الدنأقض  ى ك مممممويت الخحجأ  كحسمممممس مأ  ى األاب العتوى مس الق مممممت الواقعى الدححه
والجفممأف  ى العتضل و عنى جفممأف الحهويممة  ى كسمممممممحوب الدعبهتل ا كقل وهممأ دممألهممة تثهتا دس 

 أنظت مثال تهل يجِقته كوا وبتادة العقأا  ى كحهم شممممخ ممممهأ  «. لحنتدوه تهكم وأشممممأ« أينى»ق ممممة
غد،  ى ذلك الدححهمل أيأاة دحى كهأ ت ل ل لكى يسممدنيت  هده ، وألدنأقض وجفأف األسممحوب معًأ«سممأهة»

 و  وض مأ يتين كن يقول كحهأنأ. 

وكمأ ثأنههأ  هطألع، القأهئ  ى كول تأمش مس توامش البأب الثأل  مس نف  الكدأبل إذ يؤتن  ى 
لب يخدحل كاوأء العتوهة ومفكتوتأ  ى شمممىء قنه خال هب  ى كحنين معنى الفس واألاب »وناية الكالم كن، 

ومس ال هب كن نقول إن ااكفأق »لهعوا وعن كسممممممطت معنواا   هؤتن العك  ك أمأ  « ن واألايى...والفنأ
يكأا يكون كأمأ وهس تدأب العتوهة دحى كن الفس كو األاب تو الدعبهت الحسممممممس دس األ كأه وال شممممممأدتل 

لعتض وله  لنأ إا كن نقول دس تذن النظتة سممممممموي كنهأ صمممممممحهحة لو نظتنأ لحفس واألاب مس جهة ا
 «. واإلوتاأ...

إن »ويبقى ال ثأل الثأل ل وتو كشب، شيء وأألحجبة والدعأويذ الدى كجدََّخذ اسدندأء الجس والشهأطهس  
اسممممدنوال ال عأنى وقوةه مظهت مس مظأتت الطبهعة الفنهةل وتى  ى الفس ال سممممتحى كأخذ منحى خأصممممأ 

ى ، الفنهة كجنن يحطب حنوا ال عنى ال حنوا  يدجحى  ى السممهأقة واسممدنوال ال عأنى منهأ. والفنأن وحأسممد
دألب الح  وي ح، وعأل ،  ى النف  حه  دألب مأ وهاء ال حسوس. وككون ندهجة ذلك كن ينوه ال عنى 
ه،  هأا ت أ كدواحب دح لذتس انث ثأل دحى ا دنادى كولن ال عأنى وال ممممممموه  دن لذتسل ودس طتيق ال  ى ا

احب  ى ال ممممموه إن اجد عأ  ى مشمممممهن واحن كناخحت ال عأنى ال ممممموه. وتذا اانثهأل  ى ال عأنى والدو
وك أأجت ال مممممموهل يكون شممممممىء مس التمو. ودحى تذا الوج، يفسممممممت ااكجأن التموي  ى قأدنة دحب 
النف . ومس ال هب كن نقول إن قأدنة الدنادى مس حه  يندو ال عنى معنًى آخَت دس طتيق ال شمممممممأوهةل 

هوةل كجتي  ى ذتس الفنأن و أ يدكأ أ وطبهعد،ل  هى دنن وال ممممممموهةج صممممممموهةً كختي دس طتيق ال قأ
ك  أل عأنى وال ممموه كأسمممت مخهحد،ل intégritéاألسمممدأذ كو هق الحكهب كجتي وقوة. وألن ذتن، صمممأف ر

ومس تنأ كبنو مخهحد، ااى أ  ى شمممممتوا وكه،. ومثم تذا الشمممممتوا والده، يجعم مس ال مممممعووة و كأن كن 
دحى خضب مس التموأ. ودحى تذا الوج، ي كس كفسهت ال عنى التموي ينهك اإلنسأن األشهأء كدـممممأهجي 

 ى  س األسممدأذ الحكهب. ول أ تأنت القوة دحى كولهن ال عأنى تى شممىء يتكبق مجتي الدنادى دنن الفنأن 
ن تح أ intégritéوال فكتل وتح أ تأنت ذتنهة الفنأن مدؤهوة ر؟ك صمممممأ هة ر وج ك وذا  قوة كتاوجق وكَعَضمممممْ

، دحى الدولهن كظهت. وكنت كتي دنن األسمممممممدأذ الحكهب كنادى ال عأنى واأل كأه لهسمممممممدعهس تأنت مقنهك
وأأللفأظ كاواكأ لهأ لحبحون إلى ك تا ممممممهأل وتى كسممممممدنن وجأنى ذلك دحى قنهك، دحى الدألهل والدتتهى 

دنى كلالندهممأء إلى تممذن األ تاض. ول ممأ تممأن اإلوممناع الفنى يكممأا يكون وقفممأ دحى الدتتهممى والدممألهلل 
ك مس حه  كنسممهق اإلحسممأسممأ  وال شممأدت واألخهحة واأل كأه  ى كو ممأع جنينة édificeطتاأ البنأء ر

دنادى ومجتي قأدنك،  ى  دنادىل   س األت هة و كأنه النظتج  ى سمممممممهت ال من ودة إلى ذلك وقأدنة ال
 كتي تم  هب كحن شه أ مس تذن الدعويذة الش هوهشهة؟«. الخحوأ وألبنأء الفنى
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 صل الثاين الف
 طه حسني بني العوملة والسفسطة

ى مسمدقبم الثقأ ة  »م تدأوًأ تأن قن كلف، قبم ذلك وسمنةه دنوانج، 1938كصمنه النتدوه ط، حسمهس سمنة 
ل حأول  ه، كن يضممع األسمم  الدى ينبغى كن كسممهت دحههأ الع حهة الدعحه هة  ى كهض الِكنَأنة وعن «م ممت

وهِ  م. ولسممموف يشمممعت القأهئ وعن قحهمل حهس يطألع 1936يه سمممنة ح مممول البالا دحى اسمممدقاللهأ ال مممم
اقدتاحأ  ط، حسهس  ى تذا ال نال وتأن األمت ا يدعحق و  ت العتوهة ال سح ةل وا كن ااقدتاحأ  
الدى كضم نهأ الكدأب قن صمنه  دس هجم كتوى  ى األأتت الشمتيل وجأء مس ال معهن همو ال مالوة 

نهةل وم يدعحق وبحن ا دالقة ل، ونيس مح نل وصمممممممنه دس هجم ا كتوط، والكتامة والعوة الوطنهة والني
 .وألعتووة واإلسالم صحة

ه كنهأ  ؤ ط، حسمممهس دحى اان مممهأع إلههأ وك ممموَّ والكدأب م حوء سمممفسمممطةً دجهبةً ا كاهي تهل َجتج
ى  ي كس كن كجوأ دحى دقول ال  مممتيهسل ال  مممتيهس الذيس طأل أ نأ حوا دس اإلسمممالم  ى مهأايس الو

والعحبل وكحبوا تدأو، ولغد، وشتيعد، وسنة هسول، ووذلوا  ى اهاسة ذلك تح، والحفأظ دحه، نوه دهونهب 
م دنة مؤك تا  1937وذَْوب دقولهب. ولقن كلَّل التجم تدأو، تذا وعن كن حضت  ى وأهي  صهل دأم 

 ى  هوس وال حأ ممتا كشممب، شممىء وألطألى الذي يخدحل إلى الن»لحفكت والدعحهب تأن  ههأل ت أ يقولل 
كل وكحسممى كن، 8مة 1973رمسممدقبم الثقأ ة  ى م ممتة ااه الكدأب الحبنأنىة وهتو ة « مواظبة واندظأم

قن كحقى  ى تذيس ال ؤك تيس الدعحه أ  وألبنء  ى كطبهق ادوة اانسممالع دس اإلسممالم دحى كخطت مهنان 
ع وقدأ وم شممممممتع مس  وهن  ى كااء ال ه ة مس مهأايس الحهأةل كا وتو مهنان الدعحهب والثقأ ةل  حب يضممممممه

ال نوطة و،  أَلَّل الكدأب واندهى من،  ى ذلك ال مممممهل نفسممممم، وقبم كن يعوا وسمممممالمد، مس هووع مهبق 
لك  ننى موقسل كن  تذ حذان كمالن  هه أ وكثبده أ  ى آختن.  كأنج ال دأهي ج وال  ين ت أ يبههِس ال جن الوحى ال

مأ جأء  ى الكدأب مس ك كأه ومأ ينأاي و، مؤلف، مس ادوا ل سمممممموف  القأهئ الكتيبل وعن كن يدأوع معنأ
يالحن دحى الفوه كن مأ نسمممم ع، اآلن مس تالم دس العول ة ووجوب كعنيم ال نأتج النهاسممممهة وكجفهل 
منأوع الفكت النينى  ى والا ال سممح هس له  ولهن السممأدةل وم تو تالم قنيب. وتذا إن ال دحى شممىء  نن أ 

ناءنأ ا ينأمون وا يأخذون الحهأة مأخذ الهول الذي ندهبع، نحس وا نتين كن ندخحَّى دن، ينل دحى كن كد
ه ب كدألى ال مموادق دحى هؤوسممنأ وكسمموين الهواىب وال خويأ  لوجوتنأ وكحطهخهأ لكتامدنأ. لقن سممبق 

أا  ة مس ال قكن قتك ج الكدأب وقتك ج دن، منذ سنوا  وعهنةل ثب دن ج إله، اآلن متة كختي ودأثهت طأىف
الدى قتككهأ حول، وحول صمممأحب،  ى وعض ال واقع ال شمممبأتهةل وتذا تو كقتيتي دن، ك مممع، وهس يَنَْي 
كمدى لعحهأ كن كفهق مس الَخنَه الذي كظن، لذيذال دحى حهس كن وهاءن موينا مس الكواهث الدى ا كقمه شنةً 

 . ون كشن وك نك وكنكىو ناحةً د أ َخبََتكْ، منهأ  ى الفدتة األخهتةل وم قن كك

«  م ت مسدقبم الثقأ ة  ى»وكول مأ نقل دننن مس السفسطة الدى كطألعنأ ووجههأ الكألي الك هى  ى 
مأ يهتف و، مؤلف، مس كن العقم ال  ممممتي تو دقم كوهوى. وا كاهي دحى كي كسممممأس يودب ذلكل وا 

وهوههس يت ضمممممون اندسمممممأونأ إلههب. وا تهل قأل، وهذن الجتكة العجهبة. ومع تذا نتان يكته القول وأن األ
ك هب مأ الذي يتينن النتدوه ط، كتثت وكقوي مس ذلك تى يكله دس محأولة االدحأق ونأس يكتتوننأ تم 
هأَن واقعه  ى  تام هاق مممممممة مس  ن، تعأشمممممممقه كح َق ول قأهي إ نأ تم تذا ااحد تذن الكتاتهة ويحدقتون

هأ اسممدجالوًأ لت ممأتأل لكنهأ ا كوااا دحى تذا الدقتب هاق ممأ  الكبأهيهأ ل ينثت تم كموال، كحت قنمه
ا واشممممم  واًأا وككبهًتال  هى كنوس األموال ال نثوهة دنن قنمههأ وحذاىهأ وكتتحهأ  ى وجه،ل لكس  إا دجدجوًّ
ل وونا مس كن كفهق تتامد، نتان يو م  ى ااسمممممممدعطأف وينثت ال وين مس  صمممممممأحبنأ ا يفهب وا يح ه

فس، دحى حذاىهأل لعح، كن يكون مع الحذاء كو ت حظأ من، مع صأحبة الحذاءل إا كن، الفحوس ويدتامى ون
لوله، األد ى ال جنون ا يتين كن يفهب كن الحذاء له  شمممممممه أ آخت  هت صمممممممأحبة الحذاءل وكن الحذاء 

  ت أحبد، له  ل، قحى. إن، يأك ت وأمتتأ وينفذ ه بدهأل وله  ل، إهااة مسدقحة دس إهااكهأل وتى ا
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كحى صمممممممأحبنأ ال جنون الولهأنل ومس ثب  ألحذاء تو كيضمممممممأ ا يحب، وا ي كس كن يحب،. ت أ كنهأ 
حتي ممة دحى اسممدذال، وكحقهتن وكم مأ كوكهت مس قوة وجبتو ل وهن كن، ا يفهبي كو قم إن، يفهب جهنال 

تة الدى معشمموقد، الناد لكن، يد مموه كن إوناء موين مس الهوان والذل تفهم وأن كسممدقهب األموه وهن، ووهس
 ي ا كعتف شه أ اس ، العطل وال تح ة

ِتَى مس سممممفسممممطةه وولعه وألجنل البأطم إثبأ  كننأ نحس  يقول ا. ط، حسممممهسل وعن كن حأول وكم مأ وج
ال  مممممتيهس كوهوهون  ى دقحنأ وكفكهتنأ ر أل هللا وا  ألك يأ شمممممه  ط،ي وهللا إنك ألأتتي قن نَبََت لحب 

أتت والفول النأوت مه أ  عحَت ومه أ حأولَت الدبتؤ مس جحنك وم أ كحت جحنكل جسمممممممنك مس خبو األ
ومه أ كل قَت مس قشوه الحضأهة األوهوهة  وق وََشَتككل ومه أ مضهَت  ى السخل  ود ت ل حنثهك 
لنتدوه نجهى البهبهدى  لنتدوه أتى مبأهك وا نأ ا ىم تأنوا مس اإل تيق ت أ حكى ل كن كسمممممممال ك األوا

ل وا. نجهى مح ن البهبهدىة 69مة 1978 ة أتى مبأهكة أتى مبأهك نأقناة ااه الشممممممعىة رانظت تتي
ك. كنت 61مة 1978 -تـمممممـممممم1398منخم لنهاسة الدأهي  واألاب العتوههسة ااه الثقأ ةة الناه البهضأءة 

يونأنى؟ كنت؟ إن أ كنت صعهني قيل وك حى الظس كنك دتوى األصولل لكنك ككأوت دحى دأاكك الذمه ة 
ِتَيْت دحى هتم   ى العنأا ومكأينة ج هوه العتب وال سمممممممح هس والدقتب إلى الغأنهة الحعوب الدى  مممممممَ
وا ونوهتب دحى الغتام وهذا التتم وااسممممدوااة  تج دشممممأقهأ الح قى الولهأنهس وألحذاء لعح هأ كنهب قن  ممممَ

هأ كمأ إن تنت يونأن مثال؟« تتامأنحه »كو « توسدأ»كو « ختيسدو»من،ي وإا  هم تأن اسب جنك البعهن 
حقًّأ ه ب ذلك تح،   عنأن كن تالمك دس الفتدونهة الدى كشمممممهتتأ  ى وج، اند أىنأ العتوى واإلسمممممالمى 
إن أ تو مس وأب ذه التمأا  ى العهون حدى ا ندنب، إلى الحقن األسممموا الذي يضممم تن قحبك كجأن مقومأ  

بة الشممممممأقة  ى وكمأ األوهوهون  »وجوانأ وحضممممممأهكنأ. يقول النتدوه ط،   هب...يبذلون الجهوا الِخ ممممممْ
كحقهق ال ممال  وهس ال  ممتيهس القنمأء والحضممأهة الهونأنهة الدى تى كصممم حضممأهكهبل ثب تب وعن ذلك 
تح، يجْعِت ممون دس الحق ويدجأتحون تذن األولهأ ل ويََتْون  ى سممهتكهب وسممهأسممدهب كن م ممت جوء مس 

مس ال هب وا مس النأ ع اآلن كن نبح  دس م ممنه  الشممتقل وكن ال  ممتيهس  تيق مس الشممتقههس. وله 
تذا الدعنت األوهوى الذي يتجع إلى السهأسة وإلى ال نأ ع قبم تم شىءل وإن أ ال هب كن ن ضى  ى تذن 
ال الحظة الدأهيخهة حدى يَثْبجت لنأ  ى و ممممموكه وجالءه كن مس السمممممخل الذي له  وعنن سمممممخلل اددبأهج 

 ك. 28رأ « العقحهة ال  تية دقحهة شتقهة تعقحهة الهنن وال هسم ت جوًءا مس الشتق واددبأهج 

كهكيدب شمممعوها وألنقت تهذا الشمممعوه؟ كهكيدب انسمممالع إنسمممأن دس كصمممح، وكنكًتا من، ل أ مممه، ومجن 
كجناان وآوأى، تهذا اانسمممممالع؟ وهللا إنهأ ل هولةل  أألوهوهون الذيس يحأول ط، حسمممممهس االد مممممأق وهب 

حهب مس األجتبل لكن، ي ت دحى الدتامى دحى كقنامهب مده أ موقفهب وأن، سخل يفتون من، ت أ يفت الس
مأ وعنن سممخلي و أك، كن تم شممىء ي كس كن يدب وأإلتتان مأ دنا الحىل  ال يدب إا وألدتا ممىي آمنهأ وأهلل 

ْحَخنأ م مس يحأول سمممَ هوًّأل ووأإلسمممالم اينًأل وو ح نه نبهًّأ وهسمممواًل ووألعتوهة ثقأ ةً واند أًءل ووَِتىْنأ مس ت
دس شممتقهدنأ العتوهة اإلسممالمهة وأدودة كصممولنأ وإلحأقنأ دبثًأ ووأطالً وأوهوأ وك تيا شممت نأ وتتامدنأ 

  وق ذلك  ى التَّ أم والطهسي

ثب إن، يقهب ادوان ال نَكتة الواد ةَ وأن دقحنأ نحس ال  ممتيهس تو دقم كوهوى دحى كسممأس كن الهونأن 
كل 20الانأ ذا  يوم قبم كلل دأمه كقتيبأ مس مهالا ال سمممهي دحه، السمممالم رأتأن لهأ مسمممدع تا   ى و

ن تأكبنأ كجأتح،. كي كن ط، حسهس يتين  وكجِ هلج كنأ كنهأ قن احدحدنأ نحو ثالث أىة سنة قبهم ال هالا م أ كع َّ
أي  بغى كن ك هنكن يعهننأ إلى ذلك الدأهي  البعهن الذي شمممبع موكًأ وشمممحى  ى الذاتتة وم انط   انط أسمممً

نقل دنن تذن الفدتة الق مممممممهتة جنا جنا مس حهأة األمب والدى لب يعن كحن مس ال  مممممممتيهس يدذتتتأ كو 
يَْذتجتتأ حدى وحسمممأن، مجتا ِذْتتل  ندعبَّن لهأ ونحغى تم مأ سمممبقهأ ولحقهأ م أ ينكتتأ وينقضمممهأ نقضمممأ؟ 

أ ونينهأ واكخذنأ دأااكهأ وكقألهن ككتانأل حدى دننمأ تأنت الهونأن كحدم والانأل قن اددنقنأ لغدهأ تأ وآَمنَّ
حتج  له  تنأك مس وهس  وم ت أ ق نأ؟ تال لب يقع شمممممممىء مس ذلكل  قأ ة ل تأ ث نأ هأ وجعح قأ د نأ ث ْو وكشمممممممتَّ
ال  ممتيهس مس يدذتت شممه أ مس تذن الحقبة الدى يت ضممهأ العقم ال  ممتي والشممعوه ال  ممتي والخحق 

   ا دحى ال سدوي الحكومى وا دحى ال سدوي الشعبىل ال  تي والكتامة ال  تية والعوة الوطنهة
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نأ ت أ  كأهيخ حك الفدتة مس  كأهي  ك وا دحى مسمممممممدوي ال ثقفهس رالحهب إا مس كخ مممممممت منهب  ى 
يدخ ت كي واحن منأ  ى الحغة الهأوأنهة مثال كو  ى الدأهي  األوهوىك وا دحى مسدوي الج أتهتل دحى 

قأ ة العتب والنيس السمم أويه الذي ح ح، إلهنأ العتب وتثهت مس دأاا  دك  مأ  عحنأن مع لغة العتب وث
هنأ ا الحقبة الهونأنهة  قق مس كأهي  م ممت وم مأ تنأ ندكح ، مس لغة  العتب وكقألهن العتبل حدى لقن نَسممِ

جم عومأ تأن آوأؤنأ ينينون و، مس ايس كيًضأل الحهب إا مس وقى منأ دحى ن تانهدهبل كمأ مس تأن ينيس وأل
كوه  كو اإلل، كوأيتي  كو آمون كو آكون  ذتبوا إلى  هت هجعة  ى وطون الدأهي   هت مأسمموف دحههب 
مس كحنل ا كدأا هللا شممممه أ مس كحك األايأن وعن كن ذقنأ حالوة الدوحهن ونهحنأ مس ايس مح ن. ووأل نأسممممبة 

سممممالم ايس وا ن مس الجويتة  ألن ممممتانهة لهسممممت اينأ م ممممتيأل وم تى ايس وا ن دحى والانأ ت أ كن اإل
العتوهممةل الدى نول  ههممأ الوحى دحى مح ممن دحهمم، السمممممممالمل وتممم مممأ  ى األمت روتممذا تو ال هبل وتو 
الفه ممم الحأسممبك كن الذيس اددنقوا ايس مح ن تب األ حبهة السممأحقةل دحى حهس كن الذيس ظحوا يد سممكون 

، احدتام، وحقه،  ى كن يؤمس و أ يقدنع و،ل ونيس الن مممتانهة تب األقحهة. وتال الفتيقهس م مممتي صممم هب ل
ْوًها إلى ايس اإلسممممالم ويجأهون وأن، ايسل كجنبىه وكن الذيس يؤمنون و، تب  كمأ الح قى الذيس ينظتون شممممَ
كيضمممممممأ كجأنى ينبغى كن يعواوا مس حه  كَكَْوا  هب مجأنهس له  لهب مس مكأن يحهق وهب إا  ى الخأنكةي 

لك األ حبهةج ال سمممممح ةج لغهتتأل لكس ال سمممممح هس ا ي كس كن يفكتوا دحى تذا وقن تأن ال ظنون كن كقول ذ
النحو اإلجتامى البحهنل وم يقولون إن م ت وحن الطأىفدهسي ودحى كي حأل  حب يقم كي مس الفتيقهسل  ه أ 
نعحبل إن، صممأحى دقحهة كوهوهةل الحهب إا ط، حسممهس مس وهس مس يندسممبون لإلسممالمل وإا سممالمة موسممى 

 س وهس مس يندسبون لحن تانهةيم

ويشممأء السمم هع العحهب كن يكشممل تذا السممخَل الطأتويَّ كح هذل مس كالمذة ط، حسممهس الذيس كخذوا دن، 
دنن  ل« ى ال هوان الجنين»شمممممممغف، وألثقأ ة اإل تيقهةل كا وتو ا. مح ن مننوهل الذي تدى  ى تدأو،  

وال الَحن  ى كأهيخنأ الطويم كن م ت تأنت وؤهة »لدو هق الحكهبل مأ يحى  « أتتة الع ت»كنأول، لـمممـممم
مك. كدنى منة البطألسمممممممة والتومأن 640ق. م. إلى  330لحثقأ ة الهونأنهة دشمممممممتة قتون تأمحة رمس 

غة  نت ل تأ هأل  حك ال نة تح ن،ل خالل ك ووهونطةل وتذا أمس طويم حدى  ى حهأة األمب. ومس ال عحوم ك
ل وكن الحغة الالكهنهة لب كسدع م إا  ى الجهش ومتاسال  الحأتب مع الثقأ ة واإلااهة تى الحغة اإل تيقهة

اإلمبتاطوه كيممأم الحكب التومممأنى. ولقممن تممأن لنممأ كن نندظت اندشممممممممأه الثقممأ ممة اإل تيقهممة و  مممممممت وهس 
ال  تيهسل ومع ذلك  نن شه أ مس تذا لب يحنث.    ت لب ك بي إ تيقهة  ى يوم مأ ت أ كصبحت  ه أ 

سمممتدة منتشمممة.  قن ظم ال  مممتيون وعهنيس دس اإل تيق  ظحوا يدكح ون الحغة ال  مممتية وَْعنج دتوهةً و
ويكدبون الكدأوة الني وكهقهةل ت أ ظحوا مد سكهس ونينهب وثقأ دهب ال وهوثة. وتب لب يدخحَّْوا دس شىء مس 

 ا الومسخ أى هب التوحهة إا كمأم ال سهحهة. وا  تاوة  ى ذلكل  قن تأن الشعى ال  تي َطَوال تذ
 ى وؤس مأاي ووؤس هوحى وألا الفقت. ولقن تأن ال  تيون يبغضون اإل تيق والتومأن قنه وغض 
تؤاء لهبل ولب يحنث قق كن امدوت الشمممعبأن ت أ امدوت ال  مممتيون والعتب  ه أ وعن. و ى الحق إنهأ 

ه وذوه الثقأ ة ا ّْ ّْ ّْ ّْ ّْ ّْ ّْ ّْ ّْ ّْ ْبذج لهونأنهة  ى والانأل لظأتتة دجهبةل  أَْللج دأمه تأنت تفهحة وأن كَ
ولكنأ ا نجن كثتا لدحك البذوه. ولقن انقضمممممممى ذلك الومس وفدي العتب ل  مممممممتل وإذا ونأ نتي النواويس 
ب وعن سمممممممدة وسمممممممدهس دأمأ  قق مس تذا الفديل وسمممممممتدأن مأ اخدفت الحغة اإل تيقهةل وم والحغة  كجعَتَّ

 -65ة مكدبة نهضممة م ممتة 3ينة طال  ممتيةل وكصممبحت م ممت وحنا دتوهأ وإسممالمهأ ر ى ال هوان الجن
 ك. 66

وا ون مس القول وأن مننوهل  ى تح ة اإلتناء الخأصممة وهذا الكدأبل قن كدتب دس شممنة إدجأو، وط، 
حسهس ووأددواأن ودح ذك، ل، وو دأوعد،  ى اإلي أن وألثقأ ة الغتوهةل ووخأصةه اإل تيقهة والفتنسهة رأ 

ى ككذيى ط، حسممممهس وكفنهن مأ أد ،  ى تذن النقطة مس كشممممن ك. ومع تذا يشممممأء السمممم هع العحهب كن يأك5
كالمهذن ال دح سمممممهس لنودد، اإل تيقهةل و ى تدأب يعتب  ه، دس نودد، اإل تيقهة الدى كخذتأ دس ط، 
حسهس ال فدون وألهونأنهأ   دنة د هأءل وإن لب يق ن مننوهل  ه أ تو وا يل كن يكذهب كسدأذنل وم قأل 

 عحهقًأ دحى شىء ا دالقة ل، ودأكأ وط، حسهسل إذ تدى تالم، كثنأء منأقشد، كح   مأ قأل دفو الخأطت وك
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َضي اإلنسأن حدى  س هع العحهبل الذي إذا شأء  َ كو هق الحكهب لحثقأ ة الغتوهة وآااوهأ. إن أ تى إهااة ال
 لو تأن جألًسأ  ى ِتْست وهد،.

الهونأن وكأثهت الهونأن الفكتي  ى م ممممممت ودحى ذتت تذا الدح   الطَّأَتِويه لحهونأن ومسممممممدع تا  
م  ى 1939الفتدونهة كنقم لحقأهئ تذن السممطوه الدى ك ممل  ههأ أوجدج، وعَض مأ تأن يفعح،  ى شممدأء 

وتأن ط،ل الذي ظم مسؤوا كمنًا طويالً دس »كونأ الجبم وت قة سأمى جبتة ال سؤول دس اآلثأه تنأك  
تذن األهض الدى تأنت كبنو ل، وتأنهأ كخ ،ل  قن تأن  تأ ة كها ى الحفتيأ ل يحى دحى نحوه خأأهه 

يجن  ههأ حضمممممممأهة يحبهأ مأ اام العألب الفتدونى تأن يدحول تنأ كحت كأثهت اانن أدة الههحهنهة. تأنت 
، وشممممممكم دأوتل  هت كن، تأن يدوقل  ى معبن وهدوأيتي . تأن ي شمممممى  مومهأ  القتوا  ى األنفأق كه ه

ا عًأ كو وهس النه ى الجنأىوية. وذا  يوم اخحنأ إلى واحن مس تذن القبوه. تأن وبقء وهس كتثت القبوه كو
ِ ع  ههأ قني أ  يشب، القبوَه األختي ونََهج، الخأهجى الضهق. صعننأ إلى الغت ة ال غهتةل وتأن قن وج

حى دل وكقول الكدأوة ال وجواة «إيوينوها»جسمممممنل نحهلل لفدأة تأنت قن كلقت ونفسمممممهأ  ى النهمل اسممممم هأ 
قبتتأ إن كوأتأ قن طحى مس كجحهأ القتاوهس وال حوا . و جأة احظتج كن ط، اودعن دنأل ثب طحى إلهنأ كن 
وه وكن نسد ت  ى إشعأل،. لب يعن سأمى  نح م إله، م بأًحأ قنيً أ روتأن ذلك مدوا تاكل وكن نشعح، وألبَخج

رسممموأان ط، حسمممهسة « يشمممدعم كحهأنأ يجِنيت كشمممغأل كونأل وا كاهي إذا تأن م مممبأك إيوينوها ا يوال
 ك. 136 -135معكة 

وقبم كن كمضممى كحى كن ككسممأءل  مأ تم تذن التقة والِحنهِهَّة والتتأ ة العأطفهة؟ كيس الدنويت والدفكهت 
العح ى الذي ي نع كامغدنأ و، حواهيهو ط، حسهسل وتب يََتْون، يشعم م بأحأ إليوينوها ال سكهنة الدى 

هسل اسممممدجأوة لت بة كوههأ  ى كقنيب القتاوهس وه ع ااودهأا  ل؟لهة؟ كم إن الد تا مأكت مس آاف السممممن
 رالدنويتيك ا يكون إا  ى مواجهة ايس مح ن الطأتت النظهل مس ظح أ  الوثنهة ونجأسأ  الختا ة؟

ونأ قإن النتدوه ط، يحجأ إلى حهحة سأذجة مكشو ة حهس يقول إن  تيقأ مس ال  تيهس يتينون كن يجْححِ 
وألشممتقل مع كننأ ا نند ى إلى ال ممهس كو  هدنأم كو الهأوأنل  كهل يحسممى تؤاء كننأ شممتقهون؟ ثب يذتى 
 هنلم دحى كن، ا شمىء  ى ثقأ دنأ يتوطنأ وهذن األمب. وتىل ت أ قحتل حهحة سمأذجة مكشمو ةل إذ َمْس وأهلل 

شتقهون وذلك ال عنى؟ ككحني ط،  مس ال  تيهس كو مس  هت ال  تيهس مس كتم منطقدنأ تذن يقول إننأ
حسهس كو  هت ط، حسهس كن يأكى لى و س يقول تذاي إن الذيس يقولون وشتقهدنأ إن أ يق نون كننأ دتب 
مسمممح ونل  نحس جوء مس الشمممتق العتوى ال سمممحب ت أ يعتف ذلك تم كحنل دحى حهس يَدَبَألَ،ج ط، حسمممهس 

كمته مكشوفه وم مفضوكه تهذال وكننأ مس الغبأء وحه   ظنًّأ من، كن، مس الذتأء وحه  ي كس كن يخندنأ  ى
 ي كس كن نبحع وسهولةه تذا الطمْعب الخأىىي إن التجم تنأ إن أ يجَسْفِسقل وكيه سفسطة؟ 

وكنأ مس كشممن النأس أتنًا  ى الوتب وان ممتا ًأ »يقول وسممفسممطد، الدى ا كضممأهدهأ سممفسممطة كختي  
ه شممممه أل ِ وكنأ مقدنع وأن هللا وحنن تو القأاه دحى كن يخحق شممممه أ مس  دس ال مممموه الكأذوة الدى ا ك مممموه

اشممممممىءل  أمأ النأس  ننهب ا يسممممممدطهعون ذلك وا يقنهون دحه،. وكنأ مس كجم تذا مؤمسل وأن م ممممممت 
الجنينة لس كجْبدََكت اودكأهال ولس كجْخدََتع اخدتادأل ولس كقوم إا دحى م ممت القني ة الخألنةل ووأن مسممدقبم 

م ت لس يكون إا امدنااا صألحأ هاقهأ م دأأا لحأ تتأ ال دوا ع ال دهألك الضعهل. ومس  الثقأ ة  ى
كجم تذا ا كحى كن نفكت  ى مسممممدقبم الثقأ ة  ى م ممممت إا دحى  مممموء مأ ممممههأ البعهن وحأ ممممتتأ 
نأ كالقتيىل ألننأ ا نتين وا نسممدطهع كن نقطع مأ وهس مأ ممهنأ وحأ ممتنأ مس صممحة. وو قناه مأ نجِقهب حهأ

ال سدقبحة دحى حهأكنأ ال أ هة والحأ تة نجنهِى كنفسنأ تثهتا مس األخطأه الدى كنشأ دس الشطق وسوء 
الدقنيت وااسممدسممالم لألوتأم وااسممدتسممأل مع ااحالمي ولكس ال سممألة الخطهتة حقأ والدى ا ون مس كن 

سنأ كجحهة كويم دنهأ تم شكل وكع  هأ مس تم لَْب ل وكج  ْبِتىهأ مس تم هيىل تى كن نعتف نجَجحهِهَهأ ألنف
كَِمْ ت مس الشتق كم مس الغتب. وكنأ ا كهين وألطبع الشتق الجغتا ى والغتب الجغتا ىل وإن أ الشتق 
الثقأ ى والغتب الثقأ ى.  قن يظهت كن  ى األهض نودهس مس الثقأ ة يخدحفأن كشممممن ااخدالفل ويد ممممم 

 حب، إا محأهوأ كو مدهه أ لححتب. كحن تذيس النودهس تذا وهنه أ صتاع وغهضل وا يَْحقَى تم منه أ صأ
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الذي نجنن  ى كوهوأ منذ الع ممموه القني ةل واآلخت تذا الذي نجنن  ى كق مممى الشمممتق منذ الع ممموه 
تتأ دحى  القني ة كيضأ. وقن نسدطهع كن نضع تذن ال سألة و عًأ وا ًحأ قتيبًأ يجْننِههأ إلى األذتأن ويهسهِ

عقم ال  ممتيه شممتقىه الد مموه واإلاهاك والفهب والحكب دحى األشممهأءل كم تم تو  توىه األلبأب   هم ال
الد وه واإلاهاك والفهب والحكب دحى األشهأء؟ ووعبأهة موجوة جحهَّة  كيه أ كيست دحى العقم ال  تي  

؟ ل كو كن يفهب التجَم الفتنسىَّ كو اإلنجحهويه  ك.17 -16رأ« كن يفهب التجَم ال هنىَّ كو الهأوأنىَّ

كهكيت كيهأ القأهئ الكتيب تهل يضع ط، حسهس ال سألة؟ إن م ت إمأ كن ككون وحنا شتقهأ تأل هس 
والهأوأن و هدنأمل وإمأ كن ككون وحنا كوهوهأل وتأن، ا يوجن مس الشتق إا الشتق األق ىل  ال شأم وا 

ال سممح ة وا لهبهأ وا كون   جويتة دتب وا إيتان وا وأتسممدأن وا ك غأنسممدأن وا اول كواسممق آسممهأ
وا الجواىت الدى تأنت حبهبدج،  تنسأ كحدحهأ وكع م دحى إختاجهأ دس دتوودهأ وإسالمهأل وا ال غتب 
نة الدى كشممهن كا إل، إا هللا  وا موهيدأنهأ وا السممواان وا ال ممومأل وا إهكهتيأ وا وقهة إ تيقهأ ال وحهِ

أ وكن مح نا هسممول هللا. تذلك مس ال جحىه الذي ا يحدأت إلى كنبه، إله، كن ط، حسممهس يدجأتم كجأتال كأمًّ
كأهي  م ت اإلسالمىل وتو الذي ا كعتف األ حبهةج السأحقةج ال أحقةج مس ال  تيهس لهأ كأهيخأ  هتنل 
 دتان يتجع وعهنا وعهنا إلى الدأهي  القنيب الذي تأنت م ممممت مد ممممحة  ه، وأإل تيقل ثب يقفو قفوة دألهة 

أىحة  وق القتون ال دطأولة الدى دأشممدهأ م ممت  ى نوه اإلسممالم لهنول دحى جذوه هقبد،  ى الع ممت ت
الحني  الذي تأنت إنجحدتا كحدم  ه، كهض الكنأنة وكحدوم م ممممممت وأكفأقهأ  مع النول األوهوهة كجبتتأ 

 مممأ كدعأهض كعأه دحى كن كنحو  ى كعحه هأ وإااهكهأ وكشمممتيعأكهأ وسمممهأسمممدهأ َمنَأِحَى ا كنسمممجبل إن لب
دنهفأل مع ثقأ دهأ واينهأ وا يفكت تو  ى الندوة إلى اانعدأق منهأ وم وألعك  يتي كن دحى م مممممممت 

مثالكي وألن، وهحوان وأهع  نن، يقوم مس السممممقطة اون كن  92 -91ل 88ل 82ل 46 -45الو أء وهأ رأ
سهتك قن و عوا ل، الحشأيأ اإلسفنجه سقوطكنكست ل، هقبةل ذلك كن كصحأب ال ، مس ة الدى كدحقأن دنن 

حألقه كحقًهأ حنوًنأل ا حبًّأ  ه،ل وإن أ  دنةً لنأل نحس ال دفتجهس البجْح،ل دس ايننأ وثقأ دنأ واكجأتنأ التوحى 
 والسهأسىي

ْ عج ال س»وقن  أظ تذا الدقسهبج البهحوانىم ال تحوَم سهن قطى  كدى يندقن صأحبَ، قأىالً   ألة دحى وَو
سب تذا النحو كدج س هس اثنهس ا ثأل  له أ  ق ب الننهأ ق سَّ شةل  هو قن ق حى  ه، تم مهأهة النتدوه  ى ال نأق

بَّ إلهه أ الهنن وكننونهسهأل وقسب ك ثح،  تنسأ وإنجحدتال وإن ش ت  ك ثح، ال هس والهأوأنل وإن ش ت  ضج
بَّ إلهه أ تم اول كوهوأ وكمتيكأ.  ال ونل لإلجأوة دس سمممممؤال النتدوه دحى  تذا الو مممممعل كن ككون  ضمممممج

م مممممت كمة  توهة ألنهأل وال كتاا وونون شمممممكل كَْفَهب اإلنجحهويَّ والفتنسمممممىَّ كتثت م أ كَْفَهب ال مممممهنىَّ 
والهأوأنىَّ  ى تذا الومأني وتذا مأ ق ن إله، النتدوه مس كوجه، السؤال دحى تذا ال نوالي ولكس ا هيى 

هك و،  هت ال ممهس والهأوأن والهنن وكننونهسممهأ. كي لو كن وج، ال سممألة يدغهت لو تأن الشممتق الذي يواج
تأن تنأك قسب ثأل  لحننهأ ي ثح، الشتق العتوى والغتب العتوىل وم ت وهنه أ ححقة ااك أل. ثب يوااا 
وج، ال سممممممألة كغهتا لو تأنت الننهأ كتثت كقسممممممأمأ حسممممممى دقحهأكهأ ال خدحفةل وتو الواقعل  كأنت كوهوأ 

العقحهة الني قتاطهة والعقحهة النتدأكوهيةل ووهنه أ خالف كسممأسممى ا شممك  ه،ل  وكمتيكأ كنقسمم أن وحسممى
وتأن الشتق ينقسب وحسى كجنأس،ل وتى تثهتةل وحسى طبهعة والانل وتى مدغأيتة...إلى آخت األقسأم 

رسممممهن  «الدى ا ون كن يفطس إلههأ وينقق  ى ك حه ممممهأ مس يتين و ممممع منأتج الثقأ ة حسممممى العقحهأ 
مة 1968 -تـمممممممم1389الناه السممعواية لحنشممت والدوأيعة «ة مسممدقبم الثقأ ة  ى م ممت»ن تدأب قطىة نق

 ك.13 -12

تذلك يقول النتدوه ط، وسممفسممطد، ال عهواة إن العالقة وهس الغتب األوهوى والشممتق األق ممى تأنت 
سهأ كن، لب ككس تنأك كية دالقأ  وهس تذيس القطبهس  ى الدأ   القنيب هيااى أ دالقة صتاع وحتوبل مدنأ

البدةل كمأ نحس   نذ القنيب لب ككس لنأ وألغتب مس دالقة إا دالقة ال نام النمويل ووخأصة وعن اإلسالم 
ونًءا وألحتوب وهن، ووهس النولة البهونطهة الدى اسدطأع النيس الحنهل كن يكسحهأ مس ال نطقة إلى األونل 

 ولة األولى إلى كن ك كس ال سح ون مس ل ح ة ومتوًها وألحتوب ال حهبهة الدى تسبت  ههأ كوهوأ الج
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شممعثهب وكضمم هن جتاحأكهب ثب كحقهس كول ك األو أا آلب اهس خبتون  ى حهأكهب وكدأاوا تذا الوا ش 
البشممتي إلى مقألى الووألة الدى تأن قن جأء منهأل وتذلك محأتب الدفدهش الدى ذاق ال سممح ون دحى كيني 

شممت حدى كب اقدالدهب مس اينهب ووالاتبل واندهأًء وأاسممدع أه األوهوى جالايهأ ال دوحشممهس مأ لب يذق، و
الذي وسممق لعنة دقواه سممحطأن، دحى ال نطقة وكذلهأ واسممدغحهأ كوشممع اإلذال وااسممدغاللل ومأ أال يبسممق 
سمممحطأن، اإلجتامى دحى وعض كقطأهتأ مثم  حسمممطهس وك غأنسمممدأن والعتاق.   دى يأ كتي تأنت العالقة 

الغتب يأ اتدوه ط، دالقة كفأتب وكعأون؟ إنك ومس تب دحى شأتحدك لسدب َحَكً أ دحى كم كبل  وهننأ ووهس
 أمثألكب  ى تم مكأن وأمأن إن أ ينحأأون إلى األجنبى مقأوم َدَتضه مس الننهأ كأ ةه  ممممممم همي وم لقن 
أن تأنت دالقة كوهوأ وعضمممممممهأ وبعض دالقة خ مممممممأم وسمممممممفك امأء  ى تثهت مس األحهأنل ومأ الحتو

دَْبِحهوني كدأذنأ هللا مس السمممممممفسمممممممطة  العأل هدأن منأ وبعهني لكس السمممممممو سمممممممطأىههس قوم يدبألهون ويَسمممممممْ
 والسو سطأىههسي

والغتيى كن ا. ط، ا ينكت كن م ممت تأن لهأ دالقأ  وبعض اول الشممتق األانى روعضممهأ  قق ت أ 
 ممممومأل وا لهبهأ وا  هتتأ مس يتين منأ كن نفهبل وتى الشممممأم والعتاقل  ال تالم دس السممممواان وا ال

اول الشممم أل اإل تيقىل وتأن هللا يحى ال حسمممنهسيكل لكس كي م مممت؟ إنهأ م مممت الفتدونهةل ولهسمممت 
م ممت العتوهة ال سممح ة الدى ا نعتف اند أًء لغهتتأ اآلن. ت أ كن تذن العالقأ  ا كشممفع دننن لكى كجعَنه 

سممم،  ى حألة اإل تيق. وم إن ال مممال  تنأ كتثت م مممت وحنا شمممتقهأ ه ب ذلك مع كن الو مممع تنأ تو نف
وكشممممممن دحى األقم وحكب الجواه ال بأشممممممت الذي ا يف ممممممحنأ  ه، دس كحك النول وحت وا موات نفسممممممى 

 ك.  ح أذا يأ كتي؟ 20 -19وحضأهي مخدحل كشن ااخدالف رأ

نأ وأل ثم الشممممأىع   تنأ وق ممممة ذلك التجم«دنوة ولو طأه ي»إن تذا يذتتهِ الجأحن لحج هم  ل ت أ يذتهِ
والذي سمممممممبق كن دومم كثنأء ا دتاو،  ى وحنه مس البالا دحى ين هجم مس كتم ذلك البحن معأمحةً  أيةً  ى 
ْكِتَم، كن، مدى ككى إلى وحنن  سممموف يتا إله، الج هم ك مممعأ أ. ثب حنث كن سمممأقت  الكتم والجوال  ودن مج

س إلى وحن الجأحن  ذتى إله، كمالً  ى كن يجن لني، مأ يويم دن، الشممممممعوه وألغتوة  الظتوف تذا ال حسممممممِ
ووحشممدهأل لكس صممأحبنأ كوقف، دحى البأب وكخذ يدطحع إله، ويدبأل، منكتا كن، يعت ، كو سممبق ل، كن هآنل 
وال سممكهس يخحع متة قحنسمموك،ل ومتة وتنسمم،ل لعم ذلك يسممأدن التجم دحى و مموك التؤية والدذتت.   أ 

أ لحضممهل كن يندظت من، كية تأن مس صممأحى البهت إا كن كسممتع قأىالً   اخد ممأها لحجهن والوقت وكه هسممً
 معأمحة تتي ة  كَِهْك نفسك يأ كخىل  وهللا لو كنك ختجت مس جحنك نفس، مأ دت دجكي

ثب إن العبتة دحى تم حأل وشممممممعوه الشممممممعى وموقف، مس دالقأ  م ممممممت وألنول األختي  لقن ظم 
 توأءل  حب يننمجوا  ههب وا اصممطنعوا لغدهب وا ال  ممتيون ينظتون إلى اإل تيق دحى كنهب محدحون 

قن كعتووا  وأإلسمممممممالمل   مأ  عحوا مع العتب حهس كَكَْوتب  قأ دهبل وخالف  كخذوا دنهب اينهب وا كثقفوا وث
مثحهب لغة وثقأ ةل وكقبحوا دحى النيس الذي جأؤوتب و، واددنقون وكفأنَْوا  ى الد سك و، والن أع دن،  كتيأ 

يظنَّسَّ ظأنٌّ كن ذلك تأن سممممبب، حكب العتب ل  ممممتل  قن احدم اإل تيق و هت اإل تيق ودسممممكتيأ. وا 
م ت وحك وتأ  حب كسح  م ت قهأاتأ لهب ولب كقدب  منهب لغدهب وا اينهب وا دأااكهب وكقألهنتب ت أ 
 نقحنأل ت أ كن العتب سممتدأن مأ خحَفهب  ى حكب م ممت الطولونهون متةل واإلخشممهن كختيل والفأط هو

ثألثةل واأليووهون األتتاا هاوعةل وال  ألهك األوهوهون خأمسمممممةل والعث أنهون األكتاك سمممممأاسمممممةل لكنهأ 
خالل كحك النظب السهأسهة لب يحنث قق كن  كت   ى نبذ اإلسالم كو الحسأن الذي نول و، ِتدَأب اإلسالمل 

كي  وكقألهنَ وحنًا إسالمهًّأل ت أ لب يفكت وم ظحت قحبًأ وقألبًأ وهوًحأ ودقالً وشعوًها وخحقًأ وكشتيعًأ ودأاا ه 
مس تؤاء الحكأم  ى نبذ اإلسمممالم كو لسمممأن،ل الحهب إا كن العث أنههس قن  ت ممموا لغدهب  ى كواخت دهنتب 
 ى وعض مجأا  اإلااهةل لكْس سممتدأن مأ انف ممحت م ممت دنهب دقى ذلك ودأا  العتوهة إلى كألقهأ 

ةً ثأنهة لب يكسل مس نوهتأ خ طة اإلنجحهو  ى جعم قسبه مس منأتج الدعحهب وحغدهب. وم لقن كصبي يجْنَظت َتتَّ
إلى كهض الِكنَأنة منذ قتون دحى كنهأ أده ة العألب العتوى واإلسممممالمى. ثب يتيننأ النتدوه ط، حسممممهس 
ال عهني األأتتيل ل جتا كن، ذتى إلى كوهوأ والدقط، األوهوهونل كن ننول دحى سفسطد، وننسى تذا 

 نحقى ودحك الكنوأ وال كأسى  ى البحت ونذتى  نتك ى دحى كقنام كوهوأ نسدعطفهأ ونقبم حذاءتأ تح، و
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حدى كت ممممى دنأ وكقبحنأ ككبأدأ كذاء لهأي كي منطق يقول وهذا يأ إلهى؟ وكي دقم ي كس كن يظس كن، 
 ينجي  ى إقنأع ال  تيهس وهذا؟ ا يأ اتدوه ط،ل يفدي هللاي 

ق لنأ الوتب  هودب كن العالقة وهس م ت والهونأن  ى الدأهي  القنيب تأنت إن ط، حسهس يتين كن ي سوه
دالقة كفأتب ومواة حدى دننمأ تأنت لهأ مسدع تا   ى والانأل وخالف ال سح هس العتب الذيس يقول إن 

ك. 27ل 21 -18م مممت لب كسمممح  لهب قهأاتأ وسمممهولة وم ثأه  دحههب معدوة وشمممخ مممهدهأ الوطنهة رأ
 نت تذن العوة الوطنهة إأاء ال سدع تا  الهونأنهة وااحدالل الهونأنى؟ كتي كيس تأ

قن يقأل إن الحضمممممأهة األوهوهة مأاية مسمممممت ة  ى ال أاية ا كد مممممم »وي ضمممممى النتدوه ط، قأىال  
وألتوك كو ا ككأا كد ممم و،ل وتى مس كجم ذلك م ممنه شممت تثهت كشممقى و، كوهوأ ويشممقى و، العألب تح، 

ْس كجهم الجهم وكخطأ الخطأ كن يقأل إن تذن الحضممممأهة ال أاية قن صممممنه  دس ال أاة كيضممممأ... لكسه مِ 
ى ال ندجل  الخأل مممممة. إنهأ ندهجة العقمل إنهأ ندهجة الخهألل إنهأ ندهجة التوكل إنهأ ندهجة التوك الِخ مممممْ

ه، وين ع، إلى الدفكهت ثب إلى اإلندأت ث إلى اسممممممدغالل  بندهجة التوك الحى ال د ممممممم وألعقم  هَْغذجون وين ه
ن األثتةج دحه، كمَتن  ال  اإلندأت ا ندهجة تذا التوك العأتل دحى نفسممممم، الفأهن لهأ الفأنى  ههأ الذي كجْفسمممممِ
ينفع وا يندفع وا يفهن وا يسممدفهن... مأ تذا الشممتق التوحى؟ له  تو شممتقنأ القتيى دحى تم حأل مس 

شتقنأ القتيىل ت أ هكيتل تو مهن تذا الع شكل   قم الذي يواتى ويواتت  ى كوهوأل وتو م نه  هت 
تذن الحضممممأهة الدى نتين كن نأخذ وأسممممبأوهأ. ومأ كدتف كن لهذا الشممممتق القتيى هوحأ ي هون مس كوهوأ 
ويدهي ل، الدفوق دحههأ. ظهت   ى تذا الشمممممممتق القتيى  نون ودحوم وآااب كأثت وهأ الهونأن والتومأن 

ك ال سممممح ونل كي كتم تذا الشممممتق القتيى. وظهت   ى تذا  أندجوا حضممممأهة كوهوأل وكدأنهب دحى ذل
الشممممتق القتيى ايأنأ  سمممم أوية كخذ األوهوهون منهأ تألشممممتقههس وحظوظهب    نهب ال سممممهحىل ومنهب 
الههوايل ومنهب ال سممممممحب كيضممممممأ. ك دكون تذن النيأنأ  هوحأ  ى الشممممممتقل ومأاة  ى الغتب؟ تال له  

األوهوههس صمممممأاقهس وتأذوهس  هخندوننأ و، تو الشمممممتق القتيىل الشمممممتق التوحى الذي يجْفدَس و، وعض 
وإن أ تو الشتق البعهن والشتق األق ى. تو الهنن وال هس والهأوأن ومأ  ههأ مس تذن النيأنأ  والفحسفة 
الدى ا كد مممم كو ا ككأا كد مممم ونيأنأكنأ و حسمممفدنأ.  حننظت كي األمتيس نخدأه ألنفسمممنأ  كنتين كن نعدنق 

إن حني  الشممتق التوحى تذا حني ل ا َ نَأء  ... ممهنههس و حسممفدهب ونأخذ وأسممبأب حضممأهكهب؟ايأنة ال
 ه،. تو مضممممممحك إن نظتنأ إله، نظتة دأمةل  نن ال  ممممممتيهس الذيس يوتنون  ى الحضممممممأهة األوهوهة 

ههِ  توا ويندون إلى هوحهة الشممممممتق يعت ون إذا َخحَْوا إلى كنفسممممممهب كنهب يهولون وا يِجنهونل وكنهب لو خج
وع الشممممبأب  لكتتوا كشممممن الكتن كن يَْحهَْوا حهأة ال ممممهس والهنن. ولكس تذا الحني  خطت ألن، يجْحِقى  ى هج
ِعل دواى هب ويوجههب نحو تذن الحضممأهة  وغض الحضممأهة األوهوهة الدى يعت ونهأ  هثبهِق ت  هب ويجضممْ

 ك.78 -74 رأ« الشتقهة الدى يجهحونهأ  هن عهب إلى وهناء له  لهأ كول وا آخت

وتذا تح، حني ج سمممفسمممطةه ا يثبت دحى محك ال نأقشمممةل إذ مس قأل إن ال  مممتيهس حهن أ يندون إلى 
ااسدع أم وتوحأنهة الشتق إن أ يفكتون  ى الهنن وال هس والهأوأن؟ مس قأل ذلك منهب يأ كتي؟ ول أذا 

س ِلهفعم ألن، يعتف ك أم لب يذتت لنأ ط، حسمممممممهس وعض كسممممممم أء مس نأاَْوا وذلكي لكن، لب يفعم ولب يك
ال عت ةل ت أ يعتف الواحن منأ كونأءنل كن، ا يوجن وهس ال  تيهس مس يندو وهذن الندوة ال ضحكةي إن 
هوحأنهة الشمممتق دنن ال  مممتيهس والعتب وال سمممح هس كج عهس تى اإلي أن وأهلل والتسمممم والهوم اآلخت 

لقنه خهتن وشمممتنل وكن الننهأ مس ثب لهسمممت تى والحسمممأب والثواب والعقأب والجنة والنأه وال الىكة وا
تم شممممىءل وم تنأك حهأة كختي ينبغى كن يع م اإلنسممممأن لهأ ت أ يع م لننهأنل وكن الكأىنأ  الدى نتاتأ 
ونس عهأ ونش هأ ونح سهأ تنأ دحى األهض لهست تى تم ال وجواا ل وم تنأك ال الىكة والجسل وقبم 

كعألى الخألق التاأق األول اآلخت الظأتت البأطس الجبأه التحهب ذلك تح، و وق ذلك تح، هللا سمممممممبحأن، و
الكتيب ال تين القنيتي وال سمممممممح ون دننمأ يندون وهذا ا يتينون اان مممممممتاف دس الننهأ والدفوق  ههأ 
وااسممد دأع وطهبأكهأ ت أ يحأول النتدوه ط، كن يوتب قتاءن دبثأل وم يبغون كن يج عوا وهس الحسممنههس  

ختة. إن األوهوههس واألمتيكمأن مدقمنمون مس اون كانى هيمى  ى العحوم الطبهعهمة واإلندمأت المننهمأ واآل
 وااقد أا وااتدشأ أ  وااخدتادأ  والنظأم والَجحَن والدخطهق والنَّفَ  الطويم والدنوهت و نون 
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حنأ ذا ا يجعالحتب والقدألل وله  تنأك مس ال سح هس الذيس يؤوَ، وهب مس يقول وخالف ذلك. إا كن ت
ن ممممممنق مأ يندونأ إله، ط، حسممممممهس مس الجتي  ى طتيقهب تَحْذِوك النعم وألنعم وكقحهنتب كقحهن القتوا 
تون  ى مجأل  والببغأوا ل  هب إن كفوقوا  ى كموه الننهأ ت أ ا يسمممممممدطهع كن ينكت ذلك كحنل مق مممممممه

نحس  كقول إنهأ كؤمس وذلك  ننهأ ا كت هنأاإلي أن وأهلل والتسم والهوم اآلخت...إل . كمأ القحة القحهحة الدى 
ال سممح هس ألنهأ ا كؤمس و ح ن دحه، ال ممالة والسممالم وا وقتآن، الذي نول دحه، مس السمم أءل وم كؤمس 
وأايأن يعدقن ال سح ون كن، قن كصأوهأ العب  والدحتيلل وم اسدنفن  ك تا هأ الدى كنولهأ هللا مس كجحهأ 

ينخحوا  ى اإلسممممالمل النيس الخأكب الذي جأء لحبشممممت ج هعأ. صممممحهي كن وصممممأه واجبأ دحى ككبأدهأ كن 
وأقه ت أ تو  طم حقأل  نينهب  بأ وأطال وا ال حى الحق  تذا ا يق دأم مدخحفونل لكس  ال سمممممممح هس ووج، 

 .وطهأهك، األصحهة التوأنهة لب يدغهت كو ي ب، دب  كو كحتيل

ي الذي دحه، ال سمممممح ون ال عأصمممممتون  ى ووأل ثم ا ينبغى كن يفته تذا الو مممممعج ال وهي وال خو
كدضممأاتب كو يثبهق دواى هبل  نن هححة األلل مهم إن أ كبنك وخطوة واحنةل  ضممال دس كن شممتف الغأية 
َي مس هوح،  ِ ومأ سممممممموف يجنه، صمممممممأحبهأ مس وهاىهأ مس تتامة ودوة ومجنل تمه ذلك تفهمل وأن يجقَوه

سدحث، دحى وذل الجهن ومضأدفد، إلى ك سدقالل،ل ال عنوية وي ن ي م إلى مبدغأن وتو محدفنل وحتيد، وا
ط  ى شممىء من، وكن  مؤمسل وأن، خحهق وأن يجدْبَع وا يَدْبَع ووأن، قن كثبت و أءن لدأهيخ، ومجنن الدألن لب يفتهِ
هو، ينظت إله، مس  وق سممممبع سمممم أوا  مبأِهًتأ ل، ومبأتهًأ و، مالىكد، ال قتوهس ألن، اسممممدطأع كن يحقق 

دى  شمممممممم الغتب ه ب كقنم، ال أاي والدقنى  ى كحقهقهأل كا وتى الج ع وهس الدفوق والقوة ال عأالة ال
والعوة  ى الننهأ ووهس النجأة والسعأاة  ى اآلختةل وذلك وألخحوأ مس ان  الحضأهة األوهوهة ال د ثم 

ن،ل كم كلوا ى الكفت وأهلل والهوم اآلختل وشممممتب الخ ت وكتم الخنويتل واانحالل والشممممذوذ الجنسممممى و
واا دتاه و أ وصممم إله، اإلنسممأن مس دحبه ه ب كفأتد، وألنسممبة ل أ  ى الكون مس كسممتاهل والدعأمم مع 
األمب األختي وكبت و طتسمممة وإجتام وكوحش وكقدهم وكنمهت م نهج ا يعتف شمممه أ اسممم ، التح ة كو 

ى وــ إلى آخت «...لتكي العأم العأل ىا»كو « حقوق اإلنسأن»الخجم كو الخوف مس هللا كو متادأة مأ يس َّ
عونأ لهب وأل تا مممهب الننه ة الدى  مأ يضمممحكون و، دحهنأ ويشمممهتون،  ى وجوتنأ تى يتتهعونأ ويجْخضمممِ

 .يجْحبِسونهأ كنبم ال قأصن م أ ا يسدطهع، إوحه  ذاك،

ن قإن النتدوه ط، ينختط  ى  أصمممممممم مس ال سه دحهنأ وندأىج الحضمممممممأهة األوهوهة الدى يذتهتنأ كنهأ 
كغحغحت  ى كهجأء حهأكنأ إلى حن وعهنل مثم السممممكك الحنينية والبتق والهأكل وطتاأ ال الو  واألثأث 
ومأ إلى ذلك م أ ا نجن  ه، شه أ يجضأاه ايننأ كو ظتو نأ وكقألهننأل إا  ى مهنان ال الو ل  كثهت منأ اآلن 

هل سطوة الحت الشنين  ى   م ال يؤثتون الجحبأب مثال دحى السدتة والستوال والق هت كخففًأ مس 
دحى األقم  ى البهتل ت أ كن ال تكة ال سمممح ة ا يالى هأ لبأس ال تكة األوهوهة الدى ا كحدوم  ى سمممحوتهأ 
قهب الحشمم ة وا العفةل وتو مأ هكينأ انعكأسمم،  ى الشممأهع ال  ممتي  ى العقوا األخهتةل إذ دأا ماليهس 

أ منهس وأنهس  ى الو ممع الجنين النسممأء إلى سممدت شممعوهتس وصممنوهتس وكذهد هس وسممهقأنهس إحسممأسممً
رالجنين واقعأل وإن تأن قني أ  ى األصممممممممك كانى إلى طأدة كوامت اينهس واجدنأب منأته،ل وعن كن تنأ 
كيأم الجأمعة ا نكأا نتي  دأة واحنة مس أمهالكنأ كفكت  ى كغطهة هكسممهأ مثال مجتا كفكهتي ولقن ذتت ج 

منَّ  كوهوأ الطتق الحنينية وكسالك »قول ط، حسهس  ى نبتة الدحني وال غأيظة  ذلك وألذا  هاًّا دحى 
الدحغتاف والدحهفون   نانأتأل وجحسمممممممت كوهوأ إلى ال واىن واكخذ  مأ اكخذ  مس آنهة الطعأم وكاواك، 
 وكلوان،   مممنعنأ صمممنهعهأل ثب كجأوأنأ ذلك إلى ج هع األنحأء الدى يحهأ دحههأ األوهوهون  أصمممطنعنأتأ
ألنفسمممممنأ  هت مدخههِتيس وا محدأطهس وا م ههِويس وهس مأ يحسمممممس ومأ ا يحسمممممس ومأ يالىب منهأ ومأ ا 

وإنى ألدتف قوًمأ تتاًمأ صألحهس تأنوا ينكتون السفوه واخدالط الفدهأن والفدهأ ل »كل 41رأ« يالىب
يذتبس إلى ال ناهس وإلى نأكجهب  ح،ل وو تنون  ى سمممممممبه جأ كأه وي هذا اإلن هة  يجهتون و ال ناهس األجنب

ك. كتي مأذا تو قأىمل اآلن لو وجِع  وهكي 68رأ« ويدخذن مس األأيأء مأ له  وهن، ووهس الحجأب صحة
 النسأء اآلن يخألفس دس ه بد، ويجْحبِْطس مشتود، الدغتيبى الخأأ وهس؟
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أقم مسممممممحب د كمأ كلوان الدقنم األوهوى  ى ال ممممممنأدة والحتب والعحوم الدطبهقهة  ك أ قحت  ا يوجن 
يت ض منهأ شممه أ. لكس األمت  ى مهنان الدشممتيع مثال يخدحل دس ذلكل  نن كشممتيعأ  اإلسممالم تثهتا مأ 
كدج، وجهة مخألفة وم منأقضممممممة لحقأنون األوهوىل   أ الع م؟ ط، حسممممممهس يبأهك تذا جتيأ دحى مبنى، 

قأل  أألوهوى دننن تو الهأاف إلى كن نسممهت سممهتة األوهوههس  ى تم شممىء سممحوتأ وشممعوها و كتا وخح
ال ثأل األدحى الذي ينبغى دحهنأ كن نحدذي، اون كانى كفكهت واون ت سة كذمتل وإا تنأ مدخحفهس نسدحق 
الحعنة. إن دقنة األوهوى كطأها ط، حسمهس وا كدتت، يهنأ لحظة  ى يقظد، كو  ى منأم،ل وتأن األوهوى 

كل 60إلى أ 40أمس والدأسممع مس الكدأبل مس أتو نبىه الع ممتل كو تأن، إله،ي رالف ممم السممأوع والث
كمأ نحس  ال نتي هكي، وا نسمممممممدطهع كن نتي هكي،ل وإا   عنى ذلك كن مأ جأء و، مح ن تأن دبثأ  ى 
دب ل وكن األوهوههس يعت ون م ألي العبأا خهتا م أ يعح هأ هللا سبحأن،ي كتي تهل يسدطهع ال سحب كن 

لخطة الدى يندونأ ويحي  ى الندوة إلههأ ط، حسممممممهس؟ الواقع كنك ا يو ق وهس اإلي أن و ح ن ووهس كحك ا
كسممممدطهع كن كأتم الدفأحة وكن كحدفن وهأ  ى نف  الوقتي ولقن اخدأه ط، حسممممهس كن يأتم الدفأحةل وكن 
يأتحهأ وبذوهتأ وطهنهأ واألجواء ال عطَّنة منهأ وا يغسحهأ مس َوَ تتأ وس ومهأ ه ب الذوأب الذي تأن 

أ ويحوثهأ وألوان الجتاثهب وال كتووأ  وه ب ال بهنا  الحشتية ال تشوشة دحههأل  كأن تأوس يحق  وقه
آِوي إلى جبمه يع ممممممم نى مس ال أء»ل  قأل  «اهتى معنأ»نوك حهن أ نأاان كوون كن  ثب إن، حهس «. سمممممممَ

ل تطحت السمممممممهول و تقت األهض والجبأل لب يكس ث ة دأصمممممممبل مس تالك ذلك الهوم إا َمْس هح ، هللا
ْغَتقهسي إن وِهَن ال سممه  النجأل مس ال غتيأ  مأ كنخنع و، وم مأ  وحأل وهن، ووهس كوه، ال وت  كأن مس ال ج
كنخحع ل، قحوب وعض النأسل  دتاتب يسأهدون  ه، يقولون إن، ا حضأهة وا ثقأ ة وا كعحهب وا كشتيع 

أءكنأ و، كوهوأ حدى لو تأن  ى شىء مس وا مالو  وا مآتم وا مشأهب وا مبأنى وا دقأىن إا مأ ج
 ذلك  هأدنأي

السممبهم إلى ذلك ركي إلى الدحضممت والعوة والسممهأاةك لهسممت »يقول النتدوه ط،  ى سممفسممطة دجهبة  
م إهسممأا وا  ى ال ظأتت الكأذوة واألو ممأع ال حفقةل وإن أ تى وا ممحة وهنة مسممدقه ة   ى الكالم يجْتسممَ

تى واحنةل  َذَّةل له  لهأ كعنا. وتى كن نسمممممممهت سمممممممهتة األوهوههس ونسمممممممحك له   ههأ ِدَوتل وا الدواءل و
تأل ومأ يجَحىه  ِته ْحِوتأ ومج تأل حج تهِ طتيقهب لنكون لهب كننااال ولنكون لهب شمممتتأَء  ى الحضمممأهة َخْهِتتأ وشمممَ

بق لوق؟ ك. يأ كلطأف السممممم أوا ي تكذا متة واحنةل خ55رأ« يجْحَ ن منهأ ومأ يعأبمنهأ ومأ يجْكَتنل ومأ 
ه دحى تذن الندوة ال تيضمممممة ا. مح ن مح ن حسمممممهس هح ، هللا  قأل   وتو شمممممبه،ل وقول آ أ »وقن دحق وحقه

إنأ دومنأ دحى كن نأخذ تم مأ دنن األوهوههسل ‘كو حى كح نل كحن  جالَة الك ألههس مس الدتك  ى كحن تدب،  
را. مح ن مح ن حسمممهسة ااكجأتأ  الوطنهة  «حدى االدهأوأ  الدى  ى ِهىِههب والنجأسمممأ  الدى  ى كمعأىهبل

 ك. 1ة تــ229ة 2مة 1972 -تــ1392ة ااه النهضة العتوهةة 3 ى األاب ال عأصتة ط

وله  لذلك مس معنى إا كن، مأ اامت كوهوأ كجْحِحن  ال ون لنأ نحس كيضمممأ كن نجْحِحن ونكفت وأهلل وو الىكد، 
ى التسول مح ن دحه، ال الة والسالم دحى كن، تأذب كو وهسح، والهوم اآلختل ومأ اامت كوهوأ كنظت إل

ْتع  ال ون لنأ نحس كيضأ دحى سبهم الدبعهة والجتي دحى خطأ كوهوأ كن ننظت إله،  واتب كو متيض وأل َّ
َحأق والتوأ  ال ون  ^ ونف  العهسل ومأ اامت كوهوأ كبهي الخنويت والخ ت وال هسمممت والونأ والحهَِواط والسمممهِ

أِحق لنأ كيضمممأ كن  ن مممنع صمممنهعهأ  نأتم الخنويت ونشمممتب الخ ت ونحعى ال هسمممت ونونى ونَحجوط ونجسمممَ
ونجَتاوِى...وتكذال وتكذا. ودحى ايس هللا وشممتد، العَفَأءي كله  تذا وعض مأ كدضمم ن، حضممأهة اوهوأ مس 
شمممت ومتاهة ودهوب م أ كوصمممأنأ ط، حسمممهس وشمممنَّا  ى الدوصمممهة كن نأخذن مع حضمممأهة كوهوأ صمممفقةً 

ل وتأننأ و مممنا واحن إن التجم حتيت ككب الحتأ دحى كن «ي شمممتوة ط أطب»ةً اون اندقأءه كو كطههته
مهأل ونحكب دحى األشممهأء ت أ يحكب دحههأل » ِ م األشممهأء ت أ يقوه ِ نتي األشممهأء ت أ يتاتأ راألوهوىكل ونقوه

سممممممم ع، ك. ودحى تذا  حهس ن58رأ« ونطحى مس الننهأ مثم مأ يطحىل ونت ض منهأ مثم مأ يت ض
إذا اَدْونأ إلى ااك مممأل وألحهأة األوهوهة ومجأهاة األوهوههس  ى سمممهتكهب الدى »يقول  ى مو مممع آخت  

اندهت وهب إلى التقىه والدفوق  نحس ا نندو إلى آثأمهب وسممه أكهبل وإن أ نندو إلى خهت مأ دننتب وكنفع 
أب التقىه الدى كخذوا وهأل ا نندو مأ  ى سهتكهب... ونحسل حهس نندو إلى ااك أل وأوهوأ واألخذ وأسب

َوًها طبق األصم لألوهوههس ت أ يقألل  ذلك شىء ا سبهم إله، وا يندو إله، دأقم.   إلى كن نكون صج
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واألوهوهون يدخذون ال سممهحهة لهب اينأل  نحس ا نندو إلى كن ك ممبي ال سممهحهة لنأ اينأل وإن أ نندو 
تى كسبأب الحضأهة ال  تية ألننأ ا نسدطهع كن نعهش وغهت إلى كن ككون كسبأب الحضأهة األوهوهة 

وا كل حهس نسمممم ع، يقول ذلك نعتف كن، ا يقول مأ  ى قحب،ل 63رأ« ذلكل  ضممممال دس كن نَْتقَى ونَسممممج
وإن أ يحأول كن يخندنأ دس نفس،ل  هذن طتيقة ط، حسهس  يضتب الضتوةل ثب يسدنيت إلهك حهس يتي 

ثب ي ضممى مسممناا لك الحك أ  والضممتوأ  «ي نأ آسمملل كْن آل دجك دس  هت ق ممنك»كنك لب ك ت وَْعنج قأىال  
ِ هَة الدى يتين وهأ كن يقدحكي وو نأسممممبة مأ قأل، ط، حسممممهس دس كن، ا يتين لح سممممح هس كن يعدنقوا  ال ج ممممْ
ال سهحهة  ننى ا كسدطهع كن كطتا دس ذاتتكى مأ خطت لى اآلن م أ قتكك، دس كع هنن  ى تنهسة إحني 

تي وألجنوب الفتنسمممى قبهم أواج، مس سممموأانل كو دس اقدتان حفهنك، وشمممأب يأوأنىل كو مأ سممم عدج، الق
ت را..ـممممممم،ك  كواسق ث أنهنأ  القتن ال أ ى مس كسدأذةه لحغة الفتنسهةل لهأ وبأهي  صحة قويةل دس كن ه

كمحك وهس ينيه  هس هأ  ى  تنسأ آنذاكل وإن تنت ا كهين كن كخوض  ى تذا األمت كتثت مس تذا ألنى ا
اآلن وثأىق مكدووة. ت أ ا كمحك نفسممممى مس كتاين ال ثم الدألى حسممممب أ سمممم عد، ذا  يوم مس وعض مس 

و،ل ثب كهي »يخدحفون مع ط، حسمممهس وسمممبى موقف، مس اإلسمممالمل وتو   جَتذهِ َ ع تالمك يأ اتدوه ط،  أ كَسمممْ
لسمممممممهأق كن ككجأتم مأ قأل، ال تحوم ووأل ثم ا ي كننى  ى تذا ا«ي كموهك يأ اتدوه ط،  أأااا ككذيبأ

كنوه الجنني  ى وصممل شممخ ممهد،ل إذ كتن كن، ذو طبهعة كج ع وهس العنأا والخوفل  دتان ينن ع إذا خال 
ل، الجول لكن، ستدأن مأ يدتاجع إذا اسدشعت الخطت رانظت كنوه الجننية ط، حسهس  حهأك، و كتن  ى 

 ك.25مة 1977 -تـ1397ة ااه اادد أمة 2مهوان اإلسالمة ط

ودواا إلى مأ تنأ  ه، نقول إن النتدوه ط، يتيل ونأًء دحى تذال كن الدعحهب ال  مممممممتي ا ينبغى كن 
يقأم دحى كسمأس مس النيسل وإن تأن يسمحك  ى الوصمول إلى تذن الغأية سمبهال محدوية وعض الشمىءل إا 

لنأس ومذاتبهب كخدحل وألقهأس الواقع كن آهاء ا»كن مس السهم دحى كي مالحن كن يكدشل الحعبة. لنقتك  
 ى مقتها  الدعحهبك    س النأس مس يتين كن « الدتوهة النينهة»إلى تذن ال سممممممألة ريق ممممممن إاخأل مأاة 

ت  أ وكا يكون النيس جوءا مس كجواء ال نهج ال قومة ل،ل دحى كن يجدَْتك لألجسممممَ يكون الدعحهب مننهًّأ خأل ممممً
ولة  ى سممبهم تذا الدعحهب مس ال  ممأدى والِعقَأب مأ يجعح، دسممهتا. النهوض وألدعحهب النينى وكا كقهب الن

ومنهب مس يتي كن كعحهب النيس واجى تدعحهب الحغة وتدعحهب الدأهي  القومى ألن، جوءل مؤسمهِ ل لحشمخ مهة 
الوطنهممة  ال ينبغى إت ممألمم، وا الدق مممممممهت  ى ذاكمم،. ووا مممممممي جممنا كن تممذا التكي األخهت تو مممذتممى 

 هت ال عقول كن يجْطحَى إلى ال  تيهس اآلن كن يقه وا الدعحهب العأم  ى والاتب دحى  ال  تيهسل وكن مس
ت ك. إن التجم يبهع لنأ الوتبل  هو مس 91 -90رأ« كسممأس مننى خألتل وكن يجدَْتك كعحهب النيس لألجسممَ

اآلن  يحة وذلكالذيس ا يَتْون كن يكون النيس جوءا مس الدعحهب العأمل لكن، يعحب كيضأ كن ال جأتتة ال ت
كمتل ا ي كس ال  مممممممتيهس كقبح،. ومس ثب  ال مأنع مس مسمممممممأيتة الجو العأم اآلنل إلى كن كحهس الححظة 

 ال نأسبة إلق أى، ك أمأل ودننتأ كدغهت النغ ة ك أمأي 

وحدى نعتف مغوي «ي خطوة خطوة»إن ط، حسهس تنأ يشب، تنتي تهسنجت صأحى سهأسة الـممممممـمممممم
ة ل الذي لب يخطئ  ه، مت«األيأم»وهة النينهة لألسمممممممتة ينبغى كن نقتك تدأو،  تالم، دس إيكأل مه ة الدت

واحنة  هذتت لنأ كن، دحَّب اون، كو اوند، شه أ مس كموه اإلسالم كو  كهت  ى كحفهظه أ وعًضأ مس آيأ  القتآن 
مس تم ذتت الكتيبي وم إن الِكدَأبل منذ كن اخم  ى ال تححة األوهوهة مس حهأة ط، حسمممممهسل يخحو ك أمأ 

لإلسمممالمل  ال تالم دس صمممالة كو صمممهأم كو أتأة كو حج كو كي كوجه، إسمممالمى لألطفأل وا ذتت هلل وا 
لحتسمممممممول كو ال مممممممحأوةل وتأن الذي تدب، ا دالقة ل، وهذا النيسي ونف  تذن ال الحظة ك مممممممنق دحى 

هنة أوجد، ذتتيأكهأ ووقأىع حهأكهأ مع،ل وتذلك « معك»تدأب تدأب ا. مح ن الذي حكت  ه، السممممممم
ل الذي سجم  ه، د ح، لني التجم دحى مني دشت سنوا   ى كختيأ  «كيأم مع ط، حسهس»النسوقى  

 .حهأك، اشدغم  ههأ تأكبأ وقأهىأ ل،

أ مس  حدى األأتت يجىل  ى هكي النتدوه ط،ل كن يجحَقَّس طالوج، الفكتةَ القأىحةَ وأن النيس له  كسممممممأسممممممً
لى والثأنوي وتنأك شمممممىء يجعم ح»كسممممم  القومهة   أجة األأتت إلى إشمممممتاف النولة دحى كعحه ، األَوه

  توهة مأسهة  ى تذا الطوه مس كطواه الحهأة ال  تيةل وتو كن األأتتل وحكب كأهيخ، وكقألهنن 
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وواجبمأكم، المنينهمةل وه مة محمأ ظمة ك ثمم العهمن القمنيب والدفكهت القمنيب كتثت م مأ ك ثمم العهمن الحمنيم  
 ون مس كطوهه طويمه اقهقه قبم كن ي مممممممم األأتت إلى ال الءمة وهن، ووهس الدفكهت والدفكهت الحني . وا

ْبهَة واألحناث لحدعحهب األأتتي الخألت ولب نشممم حهب  الحني . والندهجة الطبهعهة لهذا كننأ إذا كتتنأ ال مممهِ
أ وا صممممهغة قني ة نو وعنأية النولة وهدأيدهأ ومالحظدهأ النقهقة ال د ممممحة دته ممممنأتب ألن يج ممممَ ا ويجَكوَّ

ككوينأ قني أل ووأدننأ وهنهب ووهس الحهأة الحنيثة الدى ا ون لهب مس ااك مممممممأل وهأ وااشمممممممدتاك  ههأل 
نون وحهس ينهضمممون وأدبأء الحهأة  ودته مممنأتب لطأىفة مس ال  مممأدى الدى كقوم  ى سمممبهحهب حهس يَْتشمممج

الب مس جهة كختيل كقدضممممهأن الع حهة.  أل  ممممححة الوطنهة العأمة مس جهةل وم ممممححة الدالمهذ والط
إشمممممممتاف وأاهة ال عأهف دحى الدعحهب األولى والثأنوي  ى األأتت. شمممممممىء آخت ا ون مس الدفكهت  ه، 
والطىه ل،ل وتو كن تذا الدفكهت األأتتي القنيب قن يجعم مس العسممممممهت دحى الجهم األأتتي الحأ ممممممت 

تج منذ دهنه وعهنه صأحَى الفضهحة األسدأذ إسأ ة الوطنهة والقومهة و عنأت أ األوهوى الحني . وقن س ع
األتبت يدحنث إلى ال سمممممح هس مس طتيق التاايو  ى موسمممممب مس ال واسمممممب النينهة  هعحس إلههب كن محوه 
القومهة يجى كن يكون الِقْبحَة ال طهَّتة. وتذا صممممممحهي حهس يدحنث شممممممه  مس شممممممهوع ال سممممممح هس إلى 

عح وا  ى طفولدهب وشبأوهب كن تنأك محوها آخت لحقومهة ال سح هسل ولكس الشبأب األأتتيهس يجى كن يد
ا ينأقض ال حوه الذي ذتتن الشمممممممه  األتبتل وتو محوه الوطنهة الدى كح مممممممتتأ الحنوا الجغتا هة 
الضمممهقة ألهض الوطس. ولسمممت كهي وأسمممأ دحى الشمممه  األتبت وا دحى أمالى، كن يد ممموهوا القومهة 

قنم الع وه إلى تذن األيأمل ولكس تنأك صوهة جنينة لحقومهة اإلسالمهة ت أ ك وهتأ ال سح ون منذ ك
والوطنهة قن نشمممأ   ى تذا الع مممت الحني ل وقأمت دحههأ حهأة األمب ودالقأكهأل وقن نجِقحَت إلى م مممت 
مع مأ نجِقم إلههأ مس ندأىج الحضأهة الحنيثةل  ال ون مس كن كنخم تذن ال وهة الجنينة  ى األأتت. وتى 

لى والثأنوي دحى النحو الذي هسممممممم نأنل ووألطتيقة الدى هسممممممم نأتأل  إن أ كنخم مس طتيق الدعحهب األَوه
 ك.99 -98رأ« وونشتاف السحطأن العأم

وا كظس القأهئ إا مدنبهأ لححهحة ال كشممو ة الدى ي ممطنعهأ الكأكى لحدع هة دحى تتاتهد، لحنيس حهس  
هة الدى يتاتأ م لنين د، دحى التوك ا ن، ا كعأهض وهس يقول  ى كثنأء ح ح دغحغحة  ى األأتتل إذ يودب ك

ي، كن نأخذتأك دس  لنينهة ووهس القومهة الحنيثة ت أ كخذنأتأ ركو وأألحتي  ت أ ينبغى  ى هك القومهة ا
سدنيت إلهك حهس يتي  سبق القولل تى طتيقة ط، حسهس  يضتوك الضتوةل ثب ي األوهوههس.  هذنل ت أ 

ثب ي ضممى مسممناا لك الحك أ  والضممتوأ  «ي كْن آل دجك دس  هت ق ممنكنأ آسمملل »كنك لب ك ت وعن قأىال  
ال  مم هة الدى يتين وهأ كن يقدحك... وتكذا اوالهكي ووأسممدثنأء مثم تذن الكح أ  الدى ا كسمم س وا كغنى 
مس جوع ا يجن القأهئ مو ممعأ لحنيس  ى تذا الكدأب  ا  ى الدخطهق وا  ى ااسممدشممهأا وألن مموأ 

ل  ى ذلك تح، دحى الفكت األوهوى. وا  ى الندوة إ لى مبنإ وا  ى الحض دحى قه ة مس القهبل وم ال عوَّ
ك صممممممتيحة ا   غ ة  ههأ حهس كتن كن ال سممممممح هس يجى كا يفكتوا  ى 26 -25ولقن قألهأ التجم رأ

 هااىهس إقأمة اجَوِلهب دحى الحغة كو النيسل وم دحى ال نأ ع روال نأ ع وحنتأكل وتأن النيس والحغة مجتا
نحبسه أ إذا ادت الحأجةل  نذا اندفت كحك الحأجة خحعنأت أ وهمهنأ وه أ  ى البحت ت أ همى تأكبجنأ اله أمج 
د أمدَ،  ى مشمممهنه مسمممتحىهه مثههت مس  وق سممموه السمممفهنة كول مأ كقحعت و، مدجهة إلى كوهوأ وحن السمممأاة 

نجا وقِْبحَة ال ثقفهس ال دنوهيس الذيس ا يدوهدون دس وهع  ممم أىتتب وكهواحهب إلى الشمممهطأن ت أ  عم  الجج
 أوسمممممت مع مفسمممممدو وله . وم تأن النيس ي كس كن يدعأهض مع ال نفعة.  أيه ايسه تذا؟ إن، ا ي كس كن 

 يكون ايس مح ن دحه، السالم كوناي 

أ النتدوه ط، حسممهس  هودب كن األأتت تأن يَعجنه اهاسممة األاب العتوى كمتا محدقًَتال  ويسممفسممق كيضممً
ه، ينظتون إلى اهوس األاب الدى تأن تو ووعض أمالى، يدحقَّْونهأ دحى  ومس ثب تأن ال سمممممممؤولون  
ونة النواوي  شه  حسه سبى كلغى ال سهن ال تصفى دحى كنهأ مس القشوه واألدتاضل وكن، لهذا ال شه   ال

لْلِغهَتْ شمممممه  األأتت آنذاك اهوس األاب تذن. لكس لسمممممأن النتدوه ط، يغحب، دحى نفسممممم،  هقول إنهأ ق  ن ك
ك. وتأن 312وألنسممبة إله، تو وكصممنقأى، وسممبى مأ اكمِهب الشممه  ال تصممفى وطالهو، دننن وأاودناع رأ 

 معتو أ دس ط، حسهس ووعض أمالى، الح هقهس و، كنهب يسختون مس تم شىء وا يقه ون ألحن وأنأل 
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كذكهب و ى مأ ل، جالل، وكنهب تأنوا يجحسمممممممون دحى كحن كوواب األأتت ويطحقون كلسمممممممندهب  ى كسمممممممأ
وخطتن لني األأتتيهس وم لني ال سمممح هس وعأمةل نأظ هس الشمممعت ال قذع  ى تجأء أمالىهب وشمممهوخهب 
س،ل وتأن ا   هت مدحتجهس مس لفن كو معنىل دالوة دحى كن كحنتب تأن لوطهًّأ ت أ يقول ط، حسهس نف

تب إلى شممممه  الجأمعل   أ تأن مس يناهي شممممه أ مس مهول، الشممممأذة النجسممممةل م أ كأدج الطالب  شممممَكوْ 
سدطهع  َشذََه َمذَهي وي قوا  وا وجحنتب وكفته شىء وا لشخت وقأها إا كن  ته سأختيس الذيس ا يتجون ل ال
القأهئ كن يجن تذا  ى الف ممممم الدأسممممع دشممممت مس الجوء الثأنىل والف ممممم الثأنى مس الجوء الثأل  مس 

سق «. األيأم»تدأو،   سف سبى ا مأ ي و، النتدوه دحى دأاك، ويع ن إله، مس لىه األمت إلى جهة  هذا تو ال
  هت جهد، الحقهقهة معد نا دحى خالوة كسحوو، ومقنهك، دحى قحى الحقأىقي 

ويدظتف سمممهأاك، أاد أ كن كحن مشمممأي  األأتت قن تدى خطأوأ هسممم هأ إلى محأ ظة القأتتة  حب يفهب 
يعطه، ألحن ال طتوشممهس لهكدب، ل، وحغة مفهومة  ال سممؤولون شممه أ م أ  ى الخطأبل وتو مأ ا ع، إلى كن

وعن كن كمحى دحه، مأ يتين وألحغة العأمهةل ثب لب يكدل وذلك وم تأن يتاا  ى  خت وكبأنه كن، يكدى وحغة ا 
ون كن يفه وا منهأ شممه أ رأ  َطْتوَشممج ك. وتو تالم سممخهل ا كاهي تهل طأودت ط، 313يسممدطهع ال ج

ن منأ كن ن ممنق،  ى تذا السممخل الدأ ،؟   س الذي دحه ، يأ كتي وجعح، حسممهس نفسمم، دحى كسممطهتن. كيتي
يكدى وهذا األسحوب الج هم؟ كتى الع فوهة؟ وا يَقجْم كحن إن، قن كعحب تذا األسحوب الج هم وعن كن كتك 
األأتتل  نن كسممممحوب التجم قبم كن يسممممأ ت إلى  تنسممممأل سممممواء  ى مقأاك، كو  ى خطب،ل موجوا وهس 

سأوق كينينأل و سه  وم  سفتن إلى والا الفتن سأوق دحى  صهة الحغة العتوهة  تو ينل دحى كن ك كن، مس نأ
ى وهس يوم ولهحة وا وهس دشممممهة  دحى اندظأم،  ى النهاسممممة وألجأمعة الجنينة. ثب إن األسممممحوب ا يجْكدَسممممَ

كمتن  هت مسو ممحأتأ ت أ يقولون. وهن كن ط، حسممهسل وسممى تتاتهد، لإلسممالم وه بد، الحأهقة  ى الدحق
م حهس تأجب اإلسالم وغشب كح ق 1926روإن تأن دحى نحو  هت مبأشت حدى ا يحنث ل، مأ حنث سنة 

ولب يحجأ إلى الضمممتب مس كحت لدحتكل لجأ إلى تذا األسمممحوب ال حفوف  سمممخت مس األأتت ونا مس كن 
وا دن، وم يثوهوا دحه،. و أك، كن الحعبة ت ذن ال تةل وإن تأنت يعحس نهد، صمممممممتيحة دحى ال إل  هووهه

كمكتل لهسممت مأتتة و أ  ه، الكفأيةل إذ ا ي كس كيَّ دأقم كن ي ممنهق تذا السممخل السممأخل الذي يود ، 
التجم دحى كسممأكذك،. وتو معتوف وأن، ا يحى كن يدتك شممهخأ مس شممهوخ، الذيس دحَّ ون  ى الكدهأب كو 

ى كتوهد، وكعحه ، اون كن يشممون صمموهك،ل  ى األأتت وا كحنا  ى كسممتك، كقتيبأ م س تأن لهب الفضممم  
 ى الوقت الذي ي وه  ه، ال سدشتقهس وأوجد، ك ويتا مشتقأ ك أم اإلشتاق تأن، يدحنث دس مالىكة 

ىهس مس العهوب وال آخذ الدى كوجن  ى ونى اإلنسأني   نوهانههس مبتَّ

شأن األأتت وااه العحوم وسهأاك، يحأول وكم مأ كجوكَِى مس قنهة دحى الجنل السو سطأىى كن يقحم مس 
يِجهه أ ا ي ممححون لدنهي  الحغة العتوهةل ويسممدشممهن دحى ذلك وأن كاوأء الع ممت تألعقأا   هندى كن ِخِته
وال أأنى وتهكم وحأ ن وشمموقى لب يدختجوا مس ااه العحوم وا مس األأتتي وتذا الكالم يحدأت لوقفةل 

يج  أل الحن كن تذن األسممممم أء الدى ذتتتأ ا كند ى لجه ة دح هة واحنة وم لجهأ  شمممممدى   أل أأنى ِختهِ
يج ال نهسمممة الحتوهة... وتكذال ومس الظحب  يجأ الحقوقل وحأ ن ِختهِ ال عح هس العحهأل وشممموقى وتهكم ِختهِ
كن نواأن وهس ال ناهس العحهأ تحهأ  ى تذا ال مممممممنا ووهس ااه العحوم كو األأتت وحنن. ومع ذلك  ه كننأ 

دى كعح ت  ى األأتت كو  ى ااه العحوم كو  ى ااثنهس معًأ تجمَّ كعحه هأ كو معظ ،ل كن نذتت مس األس أء ال
ثب كألأل   ى سممم أء الحهأة األاوهة والفكتيةل العنا الَجبَّ الغفهت مثم دبن التح س الجبتكى وه أدة ها ع 

حى د الطهطأوي والشممه  مح ن دهأا الطنطأوي والشممه  حسممهس ال تصممفى وحسممس كو هق العنل والشممه 
يوسل والشه  ح وة  دي هللا وحفنى نأصل وم طفى لطفى ال نفحوطى ودبن العويو جأويش ومح ن 
ال ويححى والشممممه  مح ن دبن ال طحى ومح ن كو هق البكتي وكح ن السممممكننهي وكح ن الهأشمممم ى ودبن 

شتي وم شه  دبن العويو الب طفى  الح هن النيى ودبن التح س البتقوقى ومح ن كح ن جأا ال ولى وال
دبممن التاأق ودحى الجممأهم وا. أتى مبممأهك وا. كح ممن كمهس ودحى الغممأيممأكى وا. دبممن الوتممأب دوام 
والشمممممه  دبن ال دعأل ال مممممعهني وإوتاتهب م مممممطفى وتأشمممممب الت أدى ودبن الوتأب ح واة ومح وا 

 شحدو  وكمهس الخولى وسهن قطى وكح ن حسس الويأ  وتأمم الشنأوي ومح ن دبن الححهب دبن هللا 
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نبه، حجأب وكح ن الشممممأيى وا. كح ن الشممممتوأصممممى ودبأس خضممممت ود ت وإوتاتهب سمممممالمة ومح ن 
النسمموقى وا. كح ن كح ن ونوي وا. مح ن  نه ى تالل ودبن السممالم تأهون والشممه  كح ن حسممس البأقوهي 

الح هن  وا. كح ن الحو ى وا. مح وا قأسممب وا. مهني دالم وطأتت كوو  أشممأ وخألن مح ن خألن والشممه  دبن
تشك والشه  مح ن الغوالى وا. شوقى  هل...إل ...إل ل  ضال دس النتدوه ط، نفس، وإِْن َتِتن ذلكل  هو 
مس الذيس يقأاون وألسممممالسممممم إلى األأتت ه ب كنو هب وه ب إلقأى، وع أمد،  ى البحت  ى مشممممهن مسممممتحى 

 كحتتت البأختة نحو  تنسممأ رانظتمثهتل ودحى نحو ا يحهق و س يحدتم نفسمم، وكمد، وشممأهاكهأل و جتا كن 
 ك.32كنوه الجننية ط، حسهس  حهأك، و كتن  ى مهوان اإلسالمة 

أَتِويه دحى األأتت والودب وأن، ا ي مممممممحي لدنهي  الحغة العتوهة وآااوهأ  وهاًّا دحى تذا الهجوم الطَّ
ة 4ودأهي   « تصو  م»نسوق الكح أ  الدألهة لألسدأذ مهخأىهم وههج متق ل الدى تدبهأ  ى صحهفة 

مل وتى 2005ة 4ة 5 ى دنا األهوعأء « القنس العتوى»م ونقحهأ حسنهس تتوم  ى صحهفة 2005ة 4
و ى دواةه لح أ ى الج هم مع حأ ته نححب »تح أ ل االَّةل سأَاَدجهأ كدحنث ونفسهأ اون كنخم مس جأنبى  

ـكن يكون كتثت ج أا نجن كن،ل  ه أ مضىل تأنت وأألأتت كهوقةل مدعن ـ َى و هأ مأ سج هِ  ل«هواق األقبأط»اةل كت م
أ ألقبأط م مممممت التا بهس  ى إكقأن العتوهة واهاسمممممة دحومهأ وآااوهأ والنحو وال ممممتف  وتأن مخ مممممه مممممً
ْبِنِدى األقبأط  ى العتوهة  ى العقوا  هأكهأ. وقن نهم مس تذا التواِق العنينج مس مج والبال ة...إلى آخت ج أل

تل لحشممموام  ال أ مممهة م أ كثتي لغدهب  ى تدأوة اآلااب و نون الشمممعت. ت أ تأن تنأك كيضمممأ هواقل مخ مممَّ
 «.وال غأهوة.. إل 

والواقع كن سممممممت تتاتهة ا. ط، لقهأم األأاتتة والنَّهاِدَ ة ودنهي  الحغة العتوهة تو كن طالب تذيس 
سمممممممون ال واا النينهة إلى جأنى ال واا الحغوية واألاوهةل وتأن  ط، حسمممممممهس يتين كن ال عهنيس تأنوا يَْنهج

ى النيس دس الدنهي  مأ اسممدطأع. وتذا وَههِسل مس تالم، دس كن الدعحهب ينبغى كن يكون مننهأ ا دالقة  ينحه
لحنيس و،ل ت أ يدضمممي كيضمممأ مس ككته طتح، لحسمممؤال ال دعحق وجواأ كضممم هس البتنأمج النهاسمممى مأاة 

 أ إلى تذا الدض هسل و أ يشى وكم جالء وأنوإجأود،  ى تم متة وأننأ مضطتون حألهًّ « الدتوهة النينهة»
تن ، النهأىى تو كنحهة تذن ال أاة ك أًمأ دس ال نهج الدعحه ىل ولكْس قحهال قحهال وحه  ا ي مممممممنم التكَي 
العأمَّ  هثوه دحه، ويقل  ى طتيق،. لذلك يع ن إلى تذا األسممحوب ال أتت الذي يخنهه دواطل القتاء حهس 

صبا ال جد ع و بغة واحنة ه ب كن، قن صتك و وقف، الحقهقى كجأت، حهس  يدحنث دس كت هة النيس  ى
ل وتو مأ  ل وححوه ومتهه تته القول وأننأ يجى كن نسهت دحى اهب كوهوأ وننقم تم مأ دننتأ مس خهته وشتهه
د، كوهوأ دس حهأكهأ وكن ندتك مثال لشمممممممهوة الجن   لنيس دس حهأكنأ ت أ نحه َى ا ا معنى ل، إا كن ننحهِ

 ِعنأن وكن نقهب كخالقنأ وكقألهننأ وقه نأ وكشتيعأكنأ دحى كس  كختي  هت األس  النينهة. ال

وإلى القأهئ تذن السطوه الدى كومئ إلى موقل ط، حسهس مس كعحهب الدالمهذ والطالب  ى ال ناهس 
هس  إن الشمعى الذي يتين كن ينشمئ جهال صمألحأ خحهقل قبم تم شمىء وأن يفكت  ى ال عح»شمؤون اينهب  

الذيس ينشمم ون ل، تذا الجهم. وله  يكفى كن ككون حهأة ال نهسممة صممألحة مس النأحهة ال أاية وال عنويةل 
وم يجى كن يكون الدعحهب  ههأ صألًحأ كيضأ.  ك أ كن الذلة ا كندج دوةل  كذلك الجهم ا يندج دح أ. ومأ 

كأهي  وطنهب َهة  ْب دأهي  كو ا يعت ، إا ينبغى كن ككحهل ال عحَب األولىَّ كعحهب ال مممممممهِ تذا ال ل وتو يجهم 
ْغَتاْ هأ وطنهبل وتو يجهم تذن الجغتا هأ وا  ْبهَة جج مشمممممموتأ منقوصممممممأ. ومأ ينبغى كن ككحف، كعحهب ال ممممممهِ

وقم مثم ذلك  ى النظأم. وقم مثم ذلك  ى النيس يعتف حنوا الوطس وا كقطأهن. وقم مثم ذلك  ى الحغةل 
ك.  هأندذا كالحن وكم قوة كن، لب يشممممممدتط  ى 112رأ« مس الدعحهب األولىإن كها  كن يكون النيس جوءا 

كن ككون تذن  «كنك كتين كو ا كتين»كعحهب الدأهي  وا الجغتا هأ وا الحغة وا النظأم شممممممه أل ولب يجعَحهِق، دحى 
ق، دحى ه  لنيس له  تذلكل إذ نتان يعح لة ا عأمل لكس األمت  ى حأ م بدك  ى جعال واا جوءا مس الدعحهب ال

 ه بد، تول لكن، األسحوب ال حفوف ال أتت « ه بدك»النيس مأاة مس مواا ال نهج النهاسى. وال ق وا وـ
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الذي يبتع  ه، ط، حسهسل ونبتع نحس ونوهنأ  ى تشف، و ضح،ي وقن هكينأ التجم يقول و تاحة إن، ا 
 أ وعن  بطبهعة الحأل  تال ثب تالي وتذن تى مس قهأم النولة ودعحهب الطالب كموه اينهبل كمأ  ه« اآلن»ي أنع 

لدى الشتطهة ا« إن»مسدع الً « إن كها َ »السهأسة الكهسنجتية الخبهثةي وتو مأ يومئ تنأ إلى ذلك وقول،  
 كفهن دأاةً اسدبعأا ح ول الشىء كو اسدحألد،ي

س األووأل نأسممممممبة  ألنتدوه ط،ل وأل قهأس الذي ين ممممممب، ويطنطس و،ل لب يكس ي ممممممحي كن ين   اب هه
العتوى. ذلك كن، لب يدخ ت  ى تذا ال جألل  هو كأتتيل كي ا ي حي لهذن ال ه ة وشهأاك، تو نفس، 
دس األأتتيهسل ت أ كن، حهس ذتى إلى  تنسمممممممأ قن اَهس الدأهي  األوهوى القنيب ا األاب العتوى روا 

لهسمممت اتدوهان النولة وم  حدى الدأهي  العتوىكل  ضمممال دس كن النتدوهان الدى ح مممم دحههأ مس تنأك
كل وتى كقم تثهتا مس اتدوهان النولة 130مة 1972ة ااه ال عأهفة 3اتدوهان السممممممحك الثأل  راأليأمة 

نأ  لذيس ا يتينون الدع ق  ى البح  كو له  دننتب وقت.  حو حأسمممممممب بة األجأنى ا وكجْعَطى دأاة لحطح
و قهأسممممممم، تو نفسممممممم، وحسمممممممب أ كقول الوثأىق  التجم وكالم، لقحنأ إن، ا ي مممممممحي لدنهي  الحغة العتوهة

والشممممهأاا ي لكننأ ا نقل تثهتا دنن تذن األشممممهأء وغض النظت دس موا قدنأ كو مخألفدنأ ل، دحى تذا كو 
ًضأ د أ كخذن مس تذا ال سدشتق كو ذاكل ووغض النظت ثألثًأ د أ طعس  ذاك م أ تدىل ووغض النظت كي

 .س اهاسأ و،  ى اإلسالم وتدأو،  ى وعض مأ و ع م

هنة محك دبن العويو أوجة ا. مح ن مننوه دس ا. دبن   د، السممممممم قأل تنى و أ  وتالم ا. ط، تنأ يذتهِ
الحطهل دبن الححهب وا. الطأتت مكى األسممممممدأذيس النهْهَدِ هَّْهس الحذيس اندقنا أوجهأ  ى كحن وتامج اإلذادة 

أن تألفه، كسمممدأذ النقن الفتنسمممى مس ج« ن أذت وشمممتية»منذ دنة سمممنوا  واكه أن وسمممتقة   مممول تدأو،  
وجأمعة السممموهوون كيأم تأن مننوه ينهس  ى  تنسمممأ لحح مممول دحى اهجة النتدوهان دحى مني كسمممع 
سممنوا  ثب  شممم لألسممل وعن تم كحك ال نة  ى كن يحتأ شممه أ م أ اودجِع  ألجح،ل وه ب ذلك ي أل ككبأد، 

ح،  ى  تنسمممأ مس ثقأ  حهأ الجس األأهق كو األح تي لقن الننهأ  مممجهًجأ واويًّأ حول مأ ح مممه أ  لب يح مممه
اكه ت السهنةج َمحَك األسدأذيس ال ذتوهيس وأنه أل وسبى اَْهَدِ ههده أ ركق ن كنه أ هجعهأن  هقأ األ قكل 
ِت أن  ى اكبأع ال نهج النقني لحعتب القنمأء الذي يَْكحَل وأكهأم األاوأء وألسمممتقةل ون مممحده أ رلوج،  يجسمممْ

كسأله أ كجًتا دحى ذلك واون كن يكون لهأ كيه مأهب مس وهاى،ك وأن يكدفهأ ت أ وسأىت  هللا طبعأ اون كن
لنهَهاِدَ ة و أ يجْؤثِتن النقن الحني  مس الكالم دس  ل وتأن «كواها الخواطت»كو « الدأثت»أمالىه أ مس ا

الدى  ال تتفةمه ة النقن الحني  تى كسممويا السممتقة وكسمم هدهأ اسمم أ لطهفأ ا يََ  ه كحأسممه  الح مموأ 
كجتحهأ خطتا  النسهبل و أكهأ كن الحق كحق كن يجدَّبَع وكن الستقة سدظم ستقةل سواء  ى كدهس النقأا 

ْحنَثهس ال دحضتيس ال حدتمهس  .العتب القنمأء ال دخحفهس كو  ى كدهس النقأا األجأنى ال ج

ْ تج نفسى  دتةً مس الوقت لبح  تذن ال سألة و هتتأ مس ال   ه  سأىم ال دعحقة وألنتدوه مننوولقن  َتَّ
ْ عَد، ومكأند، العح هة  وجن  كن، قن سممممطأ  عال دحى وعض مأ تدى تألفه، مس   ممممول دس الن أذت  وسممممج
اإلنسممممأنهة  ى األاب الفتنسممممى وَمحََخهأ مس تدأو، ونشممممتتأ كواً  ى إحني ال جال   ى األهوعهنأ  مس 

ثَنَّى  أختجهأ  ى تدأب يبأتى وتودد، ومأ  ه،  القتن ال ن مممتم وعن كن ك مممأف لهأ وعض الح سمممأ ل ثب
لذي سمممممممدت  مأجوها ويح نوا هللا ا ونا مس كن يكفأوا دحى الخبت  قنيهه تو وحواهيون  مس  ديه  كتيهه ون
دحههب ولب يفضمممحهب  ضمممهحة وجالجم يسممم عهأ التاىي والغأاي  ى كهجأء ال ع وهةل كو دحى األقم   ى 

ا  ى األهض واشمممم ختاهال  كأن كن وع  هللا دحههب واحنا ا تو كهجأء ال حتوسممممةل لكنهب كَوَْوا إ ا دجحجوًّ
تنأ وا تو تنأكل  قأهن وهس الكدأوهس وألف ممممممم والفقتة والج حة والكح ة وا ممممممعًأ الن مممممموأ العتوهة 
والفتنسممهة جنبأ إلى جنى تى يسممدطهع القأهئ كن يحكب  ى األمت ونفسمم، و مم هتنل  أَْلفَى كن مننوه قن 

أ النأقن الفتنسمممى الحني  ال دحضمممت الذي ا يجتي دحى منهج العتب القنمأء ال دخحفهسل  هو سمممتق حقًّ 
لذلك ا يجن كانى  ضأ ة  ى كن يسطو دحى ندأت  كتن وذَْوب قحب، كحن مس الكدأب وحجة كن تذا كأثت 

 أىق الواقعا. مح ن مننوه وهس كوتأم ااادأء العتيضمة وحق»ا ل موصمهةي ريجْتَجع  ى تذا إلى تدأوى  
حبة اكهأم مننوه وسممتقة ‘كحت دنوان   115 -61مة 1999 -تـمممممممم1420مكدبة أتتاء الشممتقة «ة ال ممم
 «.محأ تا  دس إوتاتهب ال أأنىل»و« ن أذت وشتية»تدأوه،  
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ووأل نأسمممممبة كيضمممممأ  ههكم الذي يثنى دحه، النتدوه ط، تنأ ويقهب من، مثأا كدحى ا يَْقِنه األأتتيون 
َ ة كن يبحغوا َشأْون تو تو تهكم الذي طعس  ه، النتدوه ط، ذاك، وعن ذلك وشكهك  ى كن يكون وا النهَهادِ 

تو صأحى ال ؤلفأ  الدى كح م اس ،. لكس مهال كيهأ القأهئل  قن تأن الثنأء دحى تهكم حهس تأن تهكم 
خأمل كمأ الذمه والدشممكهك  قن تأن وعن و  ى أة التجمل وكب  حهًّأ يتأقل وحهس تأن يشممغم ال نأصممى الضممهِ

السته وهس النتدوه ط، وتأكب، الذي لب يكس ط، حسهس يد وه كن، سوف يسجم تالم، ويذيع،  ى النأس. 
وتذا يعطهنأ جأنبأ مس خالىق التجم. قأل النتدوه مح ن النسممممموقىل الذي اشمممممدغم تأكبأ ل،  ى كختيأ  

وتو هكي يدعأهض مع مأ قأل،  ى  ولحع هن هكي  ى مؤلفأ  النتدوه تهكمل»حهأك، ل نة دشت سنوا ل  
هثأى،ل  قن قأل لى  النتدوه تهكم لب يكس يؤلل تدب،ل وإن أ تأن يكدبهأ ل، نأس آختون ثب ينسبهأ لنفس،ل 

كمأ مأذا قأل ا. ط،  ى هثأء تهكم  نن الكأكى يوها لنأ «ي ومع تذا كشمممد م دحى كخطأء دح هة وا مممحة
وهأل وذلَّم السممهأسممة ال ممحفهة لكدَّأوهأل وشممأهك أمالءن ومعأصممتي، ذلَّم الق ممة لكدهأ»من، العبأهة الدألهة  

 را. مح ن النسمممممموقىة ط، حسممممممهس«  ى كذلهم الحغة العتوهة وك كهنهأ مس كن ككون مْحًكأ لحذيس يدكح ونهأ
نى تذا الدنأقض 82ة الناه العتوهة لحكدأبة لهبهأ وكون ة 3يدحنث دس كدالم د ممممتنة ط ك. وقن اسممممدفوه

لب  ى تالم النتدوه ط،  تاا ج دحه،  ى الف ممممممم الخأأ وأاب التححة دنن تهكم مس ال ممممممأهع والظأ
ل مبهنًأ كن لههكم كسمممحووًأ م ههًوا  ى تم تدأوأك، «مح ن حسمممهس تهكم كايبًأ ونأقنًا ومفكًتا إسمممالمهًّأ»تدأوى 

لذا ل الدى ظهت  دحى مني دشمممتا  السمممنهسل وكن مس ال مممعى ك أًمأ كن يكدى كحنل لههكم هحالك، وأ
سدطهع  هتن كن يؤلل ذلك وألنهأوة دن،ل ووخأصة كن ذلك  شأتن وس ع وذاق وشعتل  كهل ي  هو الذي 

سأءل  كيس يأ كتي ندأت تذا « األحن» شه أ مس تذا تح، ألن، لب يكس مع،؟ وإننأ لند س ع كو يذق  لب يت كو ي
ا طحه قًأ مس القهوا الدى تأن الشمممخت ال وتومل دحى األقم منذ كن مأ  تهكم وكصمممبي تذا الشمممخت حتًّ

ح، ويحدكتن النتدوه تهكم وهأ كثنأء حهأك،؟ وتم ي كس كن يبقى تذا ال ؤلل الخهألى مجهوا طوال  يكبهِ
كحك العقوا؟ ثب ل أذا لب ي مممتك لنأ النتدوه ط، وأسممم ،  هتيي ويسمممدتيي ونا مس تذا ااكهأم الخبه   ى 

مة 1998 -تـممممممممم1418له،ة مكدبة أتتاء الشمممتقة السمممت والظالم؟ ري كس التجوع إلى تدأوى ال شمممأه إ
 ك.184 -181

وإنهأًء لهذا ااسمممدطتاا نقول إن ال ذيع الذي ك مممأاف كن ككحب األسمممدأذان النَّْهَدِ ههأن دس سمممتقة ا. 
ِكده أ وكتته أ يدكح أن  هفضمممحأن هموا  مننوه  ى وتنأمج، قن كعتض لعقووة مألهة وإااهية ألن، لب يجسمممْ

دحى سممم عة م مممت ومكأندهأل وتأن سممم عة « الغَهَأَهي»هةي تكذا قهم ل، مس قِبَم مس هموأ م مممت الثقأ 
م ممت قأى ة دحى السممتقة والدويهل. كي كن، ونا مس كن يتاه ال نا عون دس مننوه هاًّا دح هًّأ يثبدون  ه، 

قج لجأوا إلى العقأب الظألب الِجْحل ال جحل الذي ا يت ممممممأن خحق وا ايس وا  كن، لب يسممممممتق ولب يَسممممممْ
قأنوني إن تؤاء الحواهيهس يدبعون سممهأسممة الدكدب والدعدهب والضممتب  ى الظالمي وتى نفسممهأ السممهأسممة 
الدى دأكى ا. إوتاتهب منتوه النتدوه مح ن النسممممممموقى دحى كن، لب يدبعهأل إذ نشمممممممت مأ ااه وهن، ووهس 

سأء وهأ إلى الع هن الذي ظحب  ههأ كدال م د تن رانظت تدأب مح ن النتدوه ط، مس كحأاي  قأل إن، قن ك
 ك. 7النسوقى ال ذتوهة 

ولقن سممبق كن كشممت ج إلى الدقأهب الفكتي  ى ال و مموع الذي ندنأول، اآلن وهس ط، حسممهس وسممالمة 
جِحىه كن كقل وتتة دنن تذن النقطة إللقأء وعض الضوء دحههأ   سالمة موسى تأن يندو وكم  موسىل  أ

ويدنأ ونحدحق وأوهوأ. وتالم سممممممالمة موسممممممى معنأنل وألبحني قوان إلى كن ننسممممممح ل ت أ يقولل دس آسممممممه
ووألعتوى الف هي معأل كن، يحته نأ دحى تتاتهة اإلسالم والدخحت من، ونبذنل  هو ال ق وا وقول، إن، 

وم إن،ل ت ممممممأحب، ط، حسممممممهسل يهأجب النودة «. يجى دحهنأ كن نختت مس آسممممممهأ وكن نحدحق وأوهوأ»
نبغى كن ندناوي من،  ال ننهس األاب العتوى وا نهدب وألدأهي  العتوى وا الشتقهة الدى يعنهتأ متً أ ي

ننيس وألنيس الذي ككأنأ و، النبى العتوى وا نحب  إا مأ يحب  األوهوهون. و ى محأولد، نَْفَى شتقهدنأ نتان 
ق ممن ييضممتب األمثحة مس والا الشممتق األق ممى ت أ  عم ط، حسممهسل ذاتًتا كننونهسممهأ والهنن وال ممهسل 

ال سممح هس وألذا  مس كتم كحك البالاي وتط، حسممهس كيضممأ يهأجب سممالمة موسممى النيس راإلسممالمى طبعأل 
أ دحى وجوب نَْفه، ج حة وكف هال مس حهأكنأ. ووأل ثم ينأاي   وتم تنأك ايسل  هتن مطحووةل هقبدج،؟ك مححًّ
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س  عًأ صممموكَ،  ى كحنهه مأ وعنن موأاودعأا  ى سمممهأسمممدنأ وحكومدنأ دس التاوطة اإلسمممالمهة والحغوية ها
تن «. الجأمعة النينهة وقأحة»كحنهه وأن  ت أ يوصممممى ووجوب إوعأا األأتتيهس دس مهنان الدنهي  وقَ ممممْ

دحى الذيس كعح وا كعحه أ مننهأل وألضمممبق مثح أ سممم عنأ ط، حسمممهس ينأاي وذلك ويتان تو السمممبهم الوحهن 
فوأ وت ممأ األوهوههس دنأل وتأن، الت ممأ اإللهى الذي إن كمأمنأ لحختوت مس الدخحل والححأق وأوهوأ وال

ِتْمنأن سنَْ حَى قأع الجحهبي وه ب تذا ا يفو  موسى كن يالحنل ت أ احن ط، حسهسل كن األوهوههس  حج
سدحق تذا ااحدقأهل وكننأ وكتاتهدنأ لهب إن أ نظح هب ظحً أ وههنًأ ا  يحدقتوننأ ويدبتكون منأل وإن كتن كننأ ن

ن ل،. ومع ذلك يحأول كن يخندنأ دس كنفسممممنأ ودقولنأ وتتامدنأ  هقول إننأ كوهوهون كأهيًخأ ا معنى و مسمممموه
وكشمممممتيًحأ  ك حسمممممنأ قن دشمممممنأ كحت الحكب التومأنى اتتا طويالل ت أ كن ته ة وجوتنأ كشمممممب، ته ة الوج، 

تثت ني ة؟   أذا نتين كاألوهوىل  ضمممال دس كن تنأك م أ  األلفأظ ال شمممدتتة وهس اإلنجحهوية وال  مممتية الق
ل «لغنالهوم وا»مس ذلك؟ وتذا تح، و هتن مس الخبم الفكتي والحقن النينى ال دأجج يجنن القأهئ  ى تدأو،  

 .مل  كأن و ثأوة اَكه األهض كمأم ط، حسهس لهقوم تذا وعن ذلك وسفحددهأي وقن كنأول ا1927الذي صنه سنة 
نهة ااكجأتأ  الوط»لك ال و وع وألدف هم  ى تدأو، القههِب  مح ن مح ن حسهسل هح ، هللا هح ة واسعةل ذ

 ك.228 -221ة2« ر ى األاب ال عأصت

واآلن كا يالحن القأهئ كن تم مأ نأاي و، ط، حسمممهس تو تو نفسممم، مأ كندو إله، كمتيكأ وكوهوأ تذن 
ق هت النينىل وهواأليأم مس وجوب كغههت ال نأتج ال نهسمممهة  ى والا ال سمممح هس وإوعأاتأ دس مجأل الدأث

العألب العتوى واإلسمممالمى وأمتيكأ وكوهوأ هوق الدبعهة والذلة وااسمممدعبأا كحت ادأوي العول ةل وهمى 
ال دنينهس وألدخحل واإلهتأب والعجو دس  هب لغة الع ممت ومالحقة كو ممأد،ل وك ممويت كسممحوب الحهأة 

ن إن كهااوا كن يدقنموا ويدحضممتوا الغتوى دحى كن، األسممحوب األمثم الذي ا سممبهم كمأم ال سممح هس سمموا
و أ  ى ذلك إوأحة الحواط والسمممممممحأق وكقنهس أوات ال ثحههس؟ كا يالحن القأهئ كن كالمذة ط، حسمممممممهس 
وَحَواِهيهِه، ومس يجَتا ِ ون، دحى آهاى، ومواقف، ووغض، لإلسالم تب الذيس  ى كينيهب وسأىم النشت واإلدالم 

النأاهل وكنهب تب الذيس يفوأون وأل نأصمممممى والجواىو التسممممم هة   ى العألب العتوى واإلسمممممالمى إا  ى
َخأم؟ كا مأ كَْشبَ،  و هت التس هة كيضأل وكنهب تب الذيس كجَسحَّق دحههب األ واء وكجْخحَع دحههب األلقأب الضهِ

 الحهحةَ وألبأهحةي 
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 الفصل الثالث
 وأباطيله حول القرآن 

سى  144الخأمسة مس العنا  ال  تية  ي ال فحة« القأتتة»نشت  صحهفة  سدأذ كون حواها مع ك
ه، األسدأذ كالى  « ال فكت الدونسي يوسل صنيق  نحس لب نقتك القتآن وعن»اس ، يوسل صنيق وعنوان 

ال ذتوه وبعض اآلهاء الدي اسدوقفدني وهكيت كنهأ كحدأت إلى متاجعة ألنهأ كثهت قضأيأ دحى قنه دظهب 
 ،  ههأ اون ك حهت وكعقهى ـ مس األت هة ا ي كس كن ي ت تالم

ل وتو دنوان الكدأب الذ  جأء  ي «نحس لب نقتك القتآن وعن»و لدكس وناءكنأ دنوان الحواه نفسمممممم،   
حنيث، إلى ال مممممممحهفة كن، وسمممممممبهم إدناان. وقن كالى التجم وكالمهس  ي تذن ال سمممممممألة  األول  ي وناية 

الفحسممممفة اسممممدطعنأ كن نفهب القتآن وشممممكم يدواءم مع تح أ كقنمنأ وكع قنأ  ي الفكت و »الحواهل وتو كننأ 
وتذا تالم ا نسمممدطهع إا كن ندفق مع،  ه،ل  ألقتآن كوسمممع وكد ق وكوعن  وها مس «. الدقنم  ي معت دنأ

كن يجْفَهب حق الفهب ا عة واحنةل وم سمممممممدظم تنأك ااى أل مه أ طأل الومأنل كوعأا كحدأت إلى مس يحأول 
وسمممممبى ذلك كن، مس دنن هللال  هو ي ثم ال عت ة ال طحقةل كمأ   هأ مس كسمممممتاه.اهكهأاتأ واتدشمممممأف مأ  ه

معأهف البشممممممت  هي محنواة ونسممممممبهة. لكس األسممممممدأذ صممممممنيق قن دنهل تالم، تذا قتب خأك ة الحواه 
روالعبتةل ت أ يقولونل وألخواكهبك  قأل إننأ لب نقتك القتآن وعن. وتو مأ يعني كن تم مأ ق نأ و، طوال 

ع حول، األهوع ة دشممت قتنأ مس كالوة القتآن وكفسممهتن واهاسممد،  ي تدى كعن وأآلافل  ضممال د أ وج ممِ
مس معأجب واسممممدجْخِحت من، مس دحوم...إل  تو دب   ي دب ل و كن األسممممدأذ النتدوه سممممهكون كول مس 

ي   يقتك القتآن مس دبأا هللال ك  كن دحهنأ كن نضممتب صممفحأ دس تم تذا الدتاث القتآني الذ  شممأهتت
صنع، دشتا  األجهأل ونشدغم  قق و أ سهجوا دحهنأ و، قح ،  ي تذا ال نا.  هم مس يوا ق دحى تذا 
الكالم الغتيى الذ  كظس رووعض الظس إثبل ووعضممممممم، دهس العقم وكم يقهسك كن، تو مق مممممممن ال ؤلل 

ن ل، وأن القتآن  تة شممل دس اااك، ما يك» الحقهقيل وإن لب يشممأ كن يجأوهنأ و،  ي وناية الحواه وم مهه
 ل وتو كسحوب مس الدنهت يحجأ إله، وعض الكدأب وغهة كحذيت القأهئ ال سكهسي«واحنة

و ي السمممؤال الثأني و الثأل  كدسمممأءل مجتية الحواه د أ طتح، ا. يوسمممل صمممنيق  ي تدأو، الذ  
سب  سي ت أ يظهت  ي صوه« القتآن تدأب مفدوك»صنه تذا العأم وأ ف ة الغالروإن تأن العنوان الفتن

مس  كتة كندو إلى كفسمممممممهت آيأ  «ك القتآن  قتاءة جنينة وكتج ة جنينة»ال نشممممممموهة مع الحواه تو  
القتآن حسممممى كواهي  نوولهأ ا حسممممى كتكهبهأ  ي ال  ممممحل. وتأن جواو، كن، ا ي   سمممموي د م 

ت تذا  هوشت  ا صحة ل، وألقنسهة. يق ن كن كتكهى اآليأ  ااخم تم سوهة تو مس د م ال حأوة. و
صممحهيل ولب يقم و، كحن إا تول إذ اادى كن التسممول قن كتك القتآن قَِطعًأ مدفتقة ا كندظب  ي سمموهةل 

 وتو اادأء وأطم كلقى و، األسدأذ صنيق وأسدخفأف ا يحهق وأسدأذ جأمعي كو  هت جأمعي.

سهت»لو تأن الكالم اقد ت دحى  نيق مس ن ا. صالقتآن حسى كتكهى النوول آليأك،  تو أ لب يج« كف
يخدحل مع، اخدال أ شنينال  هذا لون آخت مس كلوان النهاسأ  القتآنهة الكثهتة ه ب ال عووة البألغة وم 
ه ب ااسدحألة الدي ككدنل مثم تذن النهاسة القتآنهة ألن تثهتا جنا مس آيأ  القتآن ا نعتف لهأ سبى 

ى نوول،. ومس قبم قأم العألب الفحسطهني مح ن نوولل وألن قس أ مس اآليأ  األختي قن اْخدجِحَل حول سب
شنينة  ي ذلك ألن، ا إج أع  سوه مع ال عووة ال سهت القتآن حسى الدتكهى النوولي لح دوة اهوأة ودف
تنألك دحى مثم تذا الدتكهىل دالوة دحى كن دناا تبهتا مس سممممممموه القتآن لب كنول من، السممممممموهة ا قة 

 القتآن حسممممى الدتكهى الومني« كفسممممهت»أن الكالم اقد ممممت دحى واحنة وا ا قأ  مددألهةل قحت  لو ت
ْهنَ كن تالم،  ي الجواب دس السمممممممؤال  آليأك،  تو أ لب يجن ال ؤلل مس يخدحل مع، اخدال أ شمممممممنينال وَ

آيأ  القتآن تح، حسممى « كتكهى»ال ذتوه يشممهت وو مموك إلى كن ال سممألة كدجأوأ تذا إلى الندوة إلى 
ومعنى تذا كن كنفتط آيأ  القتآن ت أ كنفتط حبأ  ال سممبحة وينهأه «. سممهتتأكف»كأهي  نوولهأ ا إلى 

 الخأأ   هعهن كتكهب، حسى الدأهي « ال سدحهم»ونأؤن إلى كن يهم دحهنأ العبقت  الذ  يقنه دحى صنع 
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العبقت  »ونوول تم آيةل وتو مأ لس يدحقق اتت الناتتيسل الحهب إا إذا قأل ا. صممممممنيق إن، تو ذلك 
ومتة كختي نقول إن الكالم  ي تذا الحواه يبنك وفكتة وتي ة ثب يفأجأ   وتههأ  كن ن ممممنق،ي«ي ندظتال 

القأهئ وأن األهض ال مممحبة الدي تأنت كحت قنمه، قن اسمممدحألت وقنهة قأاه إلى همأل مدحتتة كتين كن 
 كبدحع، اودالدأ.

جنن يندقم وغدة إلى الحني  دس وا يقل اإلهوأك الذ  يسمممممممبب، الحواه لحقأهئ دنن تذا الحنل إذ ن 
ادوة األسممدأذ الدونسممي لدتكهى سمموه القتآن حسممى كتكهى نوولهأ. وتذا شممئ  هت كتكهى آيأك، الكتي ة 
حسمممى كأهي  وحههأ ت أ كشمممتنأ مس قبم وقحنأ إن، كمت مس ال مممعووة جنا و كأنل وتي ادوة يجت   ههأ 

 نكهأ ت أ يتين كن يوحي لحقأهئ.األسدأذ النتدوه دحى اهب ال سدشتقهسل وله  تو اوس وج

وكمأمي اآلن كتج دأن إنجحهويدأن لحقتآن الكتيب حأولدأ تذن ال حأولة  إحنت أ لحقسمممممممه  البتيطأني  
هواويمل والثأنهة لح ندو ااوال وت أ كخدحفأن  ي ذلك الدتكهى اخدال أ وعهنال ت أ كن وعض مدتج ي 

ال  ممحل ي ممنههون كتج دهب ونهاسممة دس القتآن القتآن م س الدوموا كتكهى السمموه حسممب أ وها  ي 
يدنأولون  ههأل  مممم س مأ يدنأولونل مسممممألة كتكهى الوحي كتكهبأ أمنهأ محأولهس اسممممدخالأ السمممم أ  
ال ض ونهة واألسحووهة الدي ك هو تم متححة  ي كأهي  نوول،ل وإن اقد ت األمت  ي ذلك دحى الخطوط 

ت  ووالشهت الفتنسي  ي كتج دهه أ لحقتآن إلى الفتنسهة. العأمة. وم س  عم ذلك إاواه مونده، السويس
 وتأكأن«. ال سمممممممدشمممممممتقون و القتآن»ويجن القأهئ كف مممممممهال لهذا األمت  ي البأب الثأني مس تدأوي  

 الدتج دأن كمأمي اآلن وكنأ كتدى تذا ال قأل.

دوك، كحك مس جواو، دس قحق األسممممدأذة الدي كجت  الحواه مع، م أ ك ثح، ا  دحى كن ا. صممممنيق ر ي
مسمممأس وقنسمممهة النت القتآنيك ينبت  مؤتنا كننأ نحس الذيس قن اودندنأ تذن القنسمممهة. وتذا تالم خطهت 
جنال  ألقتآن مقنس ألن، مس دنن هللا ا ألننأ الذيس خحعنأ دحه، تذن القناسممة. صممحهي كن مس ا يؤمس وأن 

ا س نؤمس وقنسهد،ل و إا  حسنأ مسح هس. تذالقتآن وحي إلهي ا يتي  ه، ن أ مقنسأل لكننأ نحس ال سح ه
كمت ونيهيل كله  تذلك؟ والكأكى يؤتن إي أن، وألقتآنل  كهل ا يتان تدأوأ مقنسمممممممأ؟ كمأ ادوان وأننأ قن 

التسول دحه، ال الة و السالم  هي ادوي  تيبة وم منكتةل إذ ا يوجن مسحب واحن دحى وج، « كلَّْهنأ»
هجم ي شي  ي األسواق مثحنأ ويأتمل ول، »ل. صحهي كن، دحه، السالم التسو« كأله،»األهض يقول وـمممم 

ت أ جأء  ي تالم النتدوهل لكن،  ي ذا  الوقت له  وشتا دأايأل وم تو نبي « تم ال واصفأ  البشتية
يوحى إله،ل وكخالق، مس الس و وحه  ا ينانه،  هتن مس البشتل وتو مأ تنت كحى كن يضهف، ا. صنيق 

ثحكب إن أ كنأَ وَشمممممممتل م»سمممممممأوق حدى يكد م ال عنى. و ي القتآن الكتيب كَْمتل لحنبي وأن يقول  إلى تالِم، ال
حجقه دظهب»ل و ه، كيضمممممأ  «يجوَحى إلىه  إل ل  كأن ينبغي كا يغفم األسمممممدأذ النتدوه  ي «... وإنك لعحى خج

 تالم، ذلك البعن الذ  ي هو التسول ه ب وشتيد، دس سأىت الخحق.

القتآن ومتاجع،ل   أ الذ  يق ممممنن « م ممممأاه»حني  ا. صممممنيق اإلشممممأهة إلى  تذلك كتاا   ي 
و « م ممممممأاه»النتدوه وهذا؟ إن لحقتآن م ممممممنها واحنا له   هت تو الوحي اإللهيل كمأ الحني  دس 

ت أ لو تنأ و ممنا اهاسممة كقنم وهأ كحن البأحثهس  دذهع لهأ و أ يسممدطهع كن يضممع ينن دحه، مس « متاجع»
 هو تالم ا يحهق و سممممحب كن يقول،. ول ممممأحى تذن السممممطوه تدأب  ي تذا ال و مممموع الكدى السممممأوقة 

هاا   ه، ودف ممهم شممنين دحى النظتيأ  ااسممدشممتاقهة و الدبشممهتية السممخهفة « م ممنه القتآن»دنوان،  
تو  تية « م ممممممأاه و متاجع»الدي كحأول إهجأع القتآن إلى م ممممممأاه وشممممممتية.  ألقول وأن لحقتآن 

ل «إن أ يعح ، وشممت»ية معتو ة كسممأسممهأ قول مشممتتي مكة دس التسممول دحه، السممالم  اسممدشممتاقهة كبشممت
أ وتأ تي ذي كطألعن«. كسممممأطهت األولهس اتددبهأل  هي كجْ حَى دحه، وكتة وكصممممهال»وإن القتآن الكتيب تو

 ووجههأ القبهي  ي تالم ألحن ال ندسبهس لإلسالم.
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، إن أ يتين كن يجعم مس القتآن تدأوأ دأل هأ يقتؤن النأس تذال ويبنئ األسدأذ الدونسي ويعهن القول وأن
ج هعأ وا ينح ت  ي العتب ال سح هس وحنتب. ولست كاه  كجأاَّ تو  ي ذلك كم تأألل  ألقتآن تدأب 
دأل ي وطبهعد، وودأهيخ،  وطبهعد، ألن، كنول إلى النأس تأ ة روالجس كيضمممأكل وودأهيخ، ألن، مأ مس كمة 

هأ نسمممبة مس ال سمممح هسل قَحهت تذن النسمممبة كو تثت . وال سمممح ون الهوم حوالى ال حهأه  ي األهض إا و ه
والن ممل مس البشممتل وتب يقتكون القتآن و ينهسممون، ويفه ون، ويضممعون ال ؤلفأ   ه، ويحأولون كن 
يسمممهتوا و ق كعأله ، حسمممب أ يسمممدطهعونل وا يندظتون حدى يأكههب ا. صمممنيق  هجعم لهب القتآن تدأوأ 

هأ. وأهلل كتذا تالم يقول، مس يعي مأ يقول؟ ولقن اخم  ي اإلسالم  ي الع ت الحني  كدناا تأىحة مس دأل 
ون..ال ل والعح أء والفنأن  الغتوههسل ومنهب ال سدشتقون والقسأوسة والحأخأمأ  والسهأسهون والفالسفة
قع  ي كوهووأل وم تأنت وتنأك اولة البوسنة والهتسكل وتي اول إسالمهة كوهووهة. وجوء مس كتتهأ ي

كسممبأنهأ والبتكغأل ل نة ث أنهة قتون كقتيبأ اولة مسممح ة كعكل دحى القتآن كالوة و كنهيسممأ وكطبهقأل   أ 
 تم تذن الطنطنة الدي يحنثهأ ا. صنيق مس اشئ؟ 

ونأكي إلى وعض مأ قأل، سهأاك، دس اإلسكننه ال قنونيل إذ أدب كن ال سح هس ا يحأولون  هب القتآن 
دحى حن كعبهتن. وتو تالم دجهى ا هكس ل، و ا « مكتسمممممممهس  هأب ال عنى دن،»وم يكدفون ودتكهح، 

ذنىل إذ إن كحق دوام ال سح هس يفه ون كشهأء تثهتة مس القتآن الكتيبل   أ وألنأ وأل ثقفهس؟ ومأذا كقول 
جلهِفَْت حول القتآن؟ كتي مجت ا كتاكهم قتآنهة؟ ذلك مأ ا  ي األلوف ال ؤلفة مس الكدى والنهاسمممأ  الدي ك

 وأن، تو اإلسكننه« الكهل» الذ  وها ذتتن  ي كواخت سوهة « ذ  القتنهس»يقول، دأقم. كمأ كفسهتن لـمم
ال قنوني  حه  تو كول مس قأل، خال أ ل أ جأء  ي تالم،ل وم تذا كحن اآلهاء الدي طتحهأ ال فسممممممتونل 

حنث دس حأتب مؤمس وأهلل والهوم اآلخت قن مكس هللا ل، دالوة دحى كن، له  وألدفسمممهت الوجه،ل  أآليأ  كد
  ي األهض  هو يسوسهأ وألعنل و الحوم والتح ةل  هم تذا م أ ينطبق دحى اإلسكننه ال قنوني؟

القتآنهة وكشبأتهأ م أ أدب كن، مأخوذ دس « توثت» و كخهتا نخدب و أ قأل، النتدوه صنيق دس تح ة 
» و« توثت» م دحى تممذا؟ إن الدشممممممممأومم،  ى وعض الحتوف وهس الهونممأنهممة. كتي تممم وهس يممنيمم، الهمم

الهونأنهة ا يكفي. ومس الوا مممي كن الكح دهس مدبأدنكأن. وحدى إذا تأن تأ هأ  ح أذا ينبغي « تأثأهسمممه 
كن يكون القتآن تو الذ  اسمممممممدعأه الكح ة الهونأنهةل وا يكون اإل تيق تب الذيس كخذوا تح دهب مس لغة 

 كسحوب ال سدشتقهسل واألسدأذ النتدوه يحذو حذوتب ااى أ لألسلي الضأا؟ إن تذا تو
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 الفصل الرابع 
 فضيحة بجالجل يف برنامج

 )االتجاه املعاكس(
ااكجممأن »ك ححقممة مس وتنممأمجهممأ األسمممممممبودى  2004ة 10ة 5وثممت قنممأة الجويتة مسممممممممأء رالثالثممأء 

 اىق الفكتية وكأهي  نأه الخ ومةل الذي يقنم، ا.  ه م القأسب ال دخ ت  ى إشعأل الحت«ال عأت 
سح هس وحذف  وهس  هفه، اسدختات مأ  ى مسدكس ك غأنه أ. وقن ااه  الححقة حول مني كتحهى ال 
ن وأ اينهة إسالمهة معهنة مس ال نأتج النهاسهة كو ه ضهب لذلكل وتأنت ندهجة ك ويت ال شأتنيس 

سمممأحقةل وم إن، له كس القول وأن اإلج أع دحى ال شمممبأك رالنتك  ى صمممألي الت ض لهذا الحذف وأ حبهة 
الدى صوكت وأل وا قة ينخم  ههأ  %8كقتيبأ قن ان ىَّ  ى تذا ااكجأن إذا كخذنأ  ى ااددبأه كن نسبة الـمم

  هت ال سح هسل سواء مس العتب كو مس  هت العتب كيضأي 

السأىتيس  ههس ال دغتوهسلحعح أن«  ضهحة وجالجم»والواقع كن تذن الححقة وألذا  تأنت وكم ال قأيه  
 ى هتأب كدناء تذن األمة التاق مممهس دحى مأ يعو ون، لهب مس كنغأمل النأوحهس تم شمممتيل مس كن مممأه 

وا  ى األمة  عفأل وال سأهدهس إلى النخول  ى كوجأهتب كذلهةً  أ هس  أهدهس إذا  ^مح ن  تح أ شأمج
ء لهؤا«  ضممهحة وجالجم»أ تهل تأنت اسممدقأم مهوان األو ممأع ودأا  األموه لطبهعدهأ األصممحهة. كم

 الَخْحق  نلهكل كيهأ القأهئل الدف هم 

لقن ظهت مس منأقشممممأ  القوم كنهب ا يحدتمون القتآن وا الحني ل وت أ كسممممأسممممأ النيس لهذن األمةل 
ووغهتت أ ا يكون ال سممممحب مسممممح أ. ت أ ظهت مس تذن ال نأقشممممأ  قنهكهب العجهبة دحى الكذب والدنجهم 

يطتف لهب جفس كو تجْنبل م أ ينل دحى كن تذن اآل ة سمممممجهة مدأصمممممحة  ههبل وكن الواحن منهب اون كن 
َحى « تذاب مس الطتاأ األول وأمدهأأ»ت أ يقول ال  ممممممتيوني كو « تذاب قتاهي» ت أ نقول وألفج ممممممْ

ح أتأ هللاي و ضمممممممال دس تذا وذاك تنأك الجتكة الخبهثة دحى الدالدى ودفسمممممممهت الن ممممممموأ النينهةل 
قتآنهة وألذا ل كفسمممهتا مأ كنول هللا و، مس سمممحطأن. ومس ا يعجب، تذا الدفسمممهت العجهى  حهشمممتب مس وال

البحتل كو إذا لب يكس قتيبأ مس البحت  حهخبق هكسمم،  ى الجناه الذي كمأم، كو الذي وهاءن را يهبي ال هب 
بحتي وتذن الجتكة الخبهثة كن يخبط،ل والسمممالميكل وا يجشمممب نفسممم، كعى القهأم مس مكأن، لحذتأب إلى ال

الوقحة  ى الدالدى ودفسمممهت الن ممموأ النينهة يت نتأ جهم  حهن ا يسمممدحى صمممأحب، مس إدالن، دحى 
النأس. وِلَب يسممدحىل واألمت إن أ يدعحق وأإلسممالمل وتو ايسل وال صممأحىل كو تو  ى كحسممس األحوال ايسل 

مأمأ ركو وأألحتي  امتكة وأوأك كمتيكأ ومس  قنأوم كو صممواهي  كو كسممححة نووية ت أ دنن  له  لني كتح،
للَّ ِلفَّهأل ايسل تأ تى ذي الننهأ كسمممدعن لدشمممههع، إلى مثوان األخهت ت أ كخههِم لهب كوتأمهب النجسمممة مثحهبل 
وا دواء  ه، ألحن  ا لحسممممهنا  وا لحتجألل وا حدى لألطفأل ال ممممغأه؟ كتي تم يسممممدطهع كحن مس 

  ،؟ تكذا يفكت كول ك الخحقي و وق تذا وذاك  ألقوم لب يعواوا يخفون  ال سمممممممح هس كن يجتؤ دحى  دي
شمممممه أ مس كتنا هب ونهأكهب   هؤاء تب ال سمممممح ون يجذَوَّحون وكجنَكه وهوكهب  وق هؤوسمممممهب وهؤوس الذيس 
ى حتاىتتب وكجْبقَت وطون كطفألهب وكجحَطَّ  كجسمممأا هجألهب وألختاء ويجْكَتتون دحى  صمممَ َّ نفضممموتب وكجْغَت

يأكى األب منهب كواانل واألواا كوأتبل وأوامَتل ودحى متكًي ومسمممم عهل مس السممممحأقهأ  األمتيكهأ   كن
والحوطههس األمتيكههس  ى العتاقل وكجَسحَّق الكالب ال دوحشة دحههب كأتم كدضأءتب الدنأسحهة وتب دتايأ 

 هوتأ دس الكالب ال دح ظة الدىمقهنون قن كجْوِعن مأ وهس سممممأقههب وآا  حنينية حدى ا يسممممدطهعوا كن ينا
ونوا ت  يسمممممحطهأ دحههب تالب البشمممممتي هتهىي هتهىي هتهىي ثب يأكى كول ك الخحق  ه مممممهحون ونأ كنْ 

مدحضممتيس كيهأ األ بهأء يأ مس ا كوالون كعهشممون وكعشممشممون تألخفأ هش  ى د ممت الظالم الذي تأن 
كتجعوا دقأهب السأدة إلى الوهاءل وقن  يعهش  ه، مح ن وكصحأو، البنو ال دخحفوني مأ لكب كتينون كن

 منذ كهوعة دشت قتنأ وشبع موكأل وينبغى كن يححق و، قتآن، وحنيث، الحذان ا « مح ن»مأ  ذلك الـ
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 ت أ اسمممدولت  مكأن له أ  ى دألب الهوم الذي اسمممدولت  ه، كمتيكأ دحى دت  األلوتهة وقوة السمممالك
لدهب إلى حكأيأ  كجْتَوي وك الم دحى والا الهنوا الح ت وعن كن كوأاكهب وج عحدهب كثتا مس وعن دهسل وحوَّ

كجَ ثَّم دحى الشأشة لحدسحهة وإاخأل الستوه دحى قحوب ال شأتنيسل ولب يعن تنأك مكأن إلل، مح ن يأ كيهأ 
الح قىل وم يأ كيهأ البهأىب؟ كا كتينون كونا كن كفهقوا مس تذيأنكب وظالمكب وككونوال ولو متة واحنةل 

الكأوووي »مأ مدحضمممممممتيس؟ اسمممممممدهقظوا وا تتوا كدهنكب وقحووكب ودقولكب جهنال  هذا األوان كوان قو
به البجْكب العجْ ى الذيس ا يب تون وا يس عون وا يدكح ون « مح ن هادى الِجَ أل»ا « وو  يأ كيهأ ال م

 تالمأ يفه ، العأقحوني 

مأ إن هكيت ا. إوتاتهب الخولى حدى شممممعت   ولقن ونك  الححقةل ولب نكس نعتف َمْس  ممممهفأتأل ولكس
وألسممممتوهل إذ سممممبق لى كن شممممأتنك، روألول متة  ى حهأكىك  ى الححقة الدى قأهع  ههأ ا. مح ن كهتون 
العأم ال أ ى  قََتد، وم كجهو دحه، وألضتوة القأ هة حدى لقن هكيت كهتون وقن اسدولى دحه، الذتول 

تفأ وكل ركو هو أ  مممتوه أ  عالك ألن الححقة قن اندهت اون دنن اندهأء ال نأقشمممأ ل وتو يكأا يضمممتب 
ًها من، كن ا. الخولى هجم كأتتي  ل  هو يقنه كن «اقة قني ة»كن يسدطهع شه أ م أ ظس كن،  أدح،ل ك وم

يضحك دحه، وكح دهس مس تالم، الذي يدتج ، لنأ حواهيه، تأشب صألي رالذي تدى ذا  متة دقى حواه 
 ى العأصمممم ة الفتنسممممهة قأىال إن، يدطحع إلى الهوم الذي كندشممممت  ه، الخ أها   ى  ااه وهن، ووهس كسممممدأذن

كهجأء البالا اإلسالمهة ت أ كندشت  ى وأهي ك معحنًأ  ى جتكة لب كهتأ ولب كس ع وهأ  ى الغأوتيس وا  ى 
دَْقبَم مس الومأن إلى ي  وم النيسل كنال حنَثهسل وا كحسممممى كحنا سمممموف يجْكدَى ل، كن يسمممم ع وهأ  ه أ يجسممممْ

َيْنعج إلى كتك الدقويب الهجتي  اإلسمممممممالم قبم كهتون له  تو اإلسمممممممالم وعن كهتوني والح ن هلل كن، لب 
وال هالاي والقبطى والعبتي والفأهسمممى وال مممهنى والجتيجوهي وكنشمممهس كقويب جنين لحعألب تح، يح م 

مثال كو  ى القتن العأشممت مس اسممب شممه  طتيقد، كهتونل  هقأل  حنث تذا  ى السممنة التاوعة والخ سممهس 
دحه، وسممحهب صممالةً « الغتب»مهالِا ركو مس و أةِل كو مس صممنوه كول تدأبه لـممممممممكسممهننأ كهتونل صممحى 

وسالًمأ ااى هس مدالأمهس يأخذان، آخت ال طأف يوم القهأمة إلى ال كأن الذي يسدحق، جواًء و أقًأ دحى مأ 
ي وا شممك كن تذا مندهى الدوا ممع  مس الشممه  األتبتل ومس صممنعت يناني َمنَْا يأ سممهني كهتوني َمنَااااااْ 

 النهويش األصغت دحى السواءي

لكس الذي حنث تو كن النتدوه األأتتي قن لقس الشممممه  األتبت اهسممممأ ا كظن، تو وا مس وهاءن كو 
ْون، كون اآلونيس تت وا ا كمأم، كو دس كي أن، كو دس شمم أىح، مس اهاويَش كأوعهس كو سممأاةه مدبودهس سممهَْنسممَ

الناتتيسي لقن ونك النتدوه األأتتي تالم، وألح ن هلل وال الة دحى النبى واسدعأذ وأهلل مس شتوه النف  
ومس سممه أ  األد ألل وكطأل  ى تذن النيبأجةل وكنأ كسممدحث، وهنى ووهس نفسممى كن ينخم  ى ال وصمموع 

ب كتس لكنى ل«. الوقت ينات نأ» ويقول ل، تعأاك،   خو أ مس كن يقأطع،  ه ممم القأسممب  ى الوقت الحتت
دحى هكس الَحنَش « كعوي ة الت أدى»كدتف كن تح أ  الشممممه  سممممدنول دحى هكس األهتون ت أ كنول 

الذي يتين اسممممممدنهاج، مس ااخم الجناهل  دطههت صممممممواو،  ال يسممممممدطهع َحْوا وا َطْوال وم يقع  ى ينن 
أ هللا  عًأ التاية البهضممأء لتاقى الثعأوهسي كدأذنويسممدسممحب ت أ يختت الثعبأن مس الشممق الذي يخدبئ  ه، ها

مس الثعأوهس ومس شممممممت الثعأوهس  مس ال نسممممممووهس إلى جن  اآلامههسل قبم ثعأوهس الَحهَأويسي قولوا معى 
ِ عجونى تذلك ال ممممالة دحى  و ممممو ه واحنل ودحى قحى هجمه مؤمسه واحن  آمهسل يأ هب العأل هسي وكَسممممْ

ختيسي ال هب كننى مس يومهأ تح أ جأء  سمممممهتة الححقة كجننى كهاا قأىال  نبهنأ مح ن سمممممهن األولهس واآل
 «. لقن كتم الشه ج األأتتي ااسدأذَ الستوونىي»

لهذال ولكم تذال وا شىء  هت تذال كلفهدجنى كودهج ل تكي ا. الخولى وككشوق إلى مدأوعد، متة كختي 
أوايأ قأى ة  ى الهواء ومشمممهًتا وسمممبأودهأ  ى  وتو يدكحب وطتيقد، ال  هوة هاسمممً أ وذهاد، وينن الهسمممتي

حهال ل ومد هال ق«ثبه »حسمممبه وِحنهةه نأحهة الخ مممب تأن، يفقأ وهأ دهس البأطم الح هب قأىال دحى نحو خأطل  
قبم كن يشممفعهأ وألج حة الدألهة ثب سممأىت الج م مس وعنتأ وحتو هأ الدى كبنو وتأنهأ صممأاهة ج هعهأ مس 

د، الناتنة ال كبوسممة الظتيفة الدى يك س  ههأ السممحت والظتف تح،ي وكشممهن كن الححقل ودحى هكسمم، طأقه
الشه  األأتتي لب يخهى ظنى وا هجأىى تذن ال تة كيضأل وم إنى ألددقن كن، قن كفوق  ههأ دحى نفس،. 

ْنِكًتا مأ تأن قن قأل، قبم النخول إلى مكأن ا َم الححقة مج ، مقنهِ  ت لد ويوتأن مس وتتأك، كن اسدفو َخْ  ج
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وكدحس  ه، مأ ككن، كطواء  ممممممم هتن مس تتاتهةه لإلسمممممممالم وتجومه كجأوأ ج هع الحنوا دحى آيأ  
م أ لب يسمممدطع كن يواج، و، الج هوه وا كن ي ممم ن و، لحشمممه   ى الحواه الذي ااه وهنه أ دحى   القتآن

، ل، ا.  ه مممممممم القأسمممممممب ونوهن لك ة كختي جعحد، يدتني وتو  الهواء كمأم ال اليهسل   أ تأن إا كن وجَّ
ْنِكًتا ومسممدنكتا اون جنويل والقأسممب يؤتن وقوة واسممدخفأف كن تم شممىء قأل، قبم ونء الححقة  يد ممأيي مج
مل وكن، ا يفدتي دحه،  ى قحهم كو تثهتي وتكذا لحق مح ن يأسمممت شمممتف وأهتون رالذي جعح، هللا  مسمممجَّ

ًفأ ومثاَلً ل؟ِختيسك  هت مأسممممممموف دحى كي منه أي  حَ بةل حسمممممممب أ كخبتنى سمممممممَ وأل نأسممممممم وتذا التجم 
ححبىه البأهحةَ دقَى اندهأء البتنأمجل تأن يشمممدغم نأظتا إلحني ال ناهس الثأنوية ونمشمممق قبم   صمممنيقل 

 كن يسأ ت لحعهش  ى لننن.

وتكذا ونك  الححقةل وتأنت وناية الق هنة تفتال إذ لب يدتك لنأ ك. شتف  تصة نسدعن  ههأ ل أ يقولل 
معحهِ ى الحغة العتوهة والنيس  ى ال نهسمممممممة ج هعأ وألكذب قأىال إن   نأ مس البناية وأكهأموم كخذ ي طت

منهس العتوهة يكذب دحى الدح هذ أاد أ ل، كن، سممموف يبنك مع، مس اآلن اهاسمممة الف مممحىل كمأ مأ تأن 
 بيدكح ، قبم ذلك  حه  مس الحغة العتوهة  ى شممممىء. ومس ثب  هذا ال نهسل حسممممى أدب ك.شممممتفل يحك
دحى الفدتة الدى قضممأتأ الطفم قبم كن يبنك اهس النحو وأنهأ  ممأدت مس حهأك، اون جنويي وا كاهي 
نأ القوادن النحوية وال مممت هة  كيس يوجن ذلك ال نهس خأهت كوتأم ال دحنث التاي ة السمممخهفة. لقن اَهسمممْ

أكذة ألسدأذ. وم إن تثهتا مس كس ى ال تححة ااودناىهة واإلدنااية والثأنوية والجأمعةل  حب نقأوم مثم تذا ا
الحغة العتوهة لهشمممتحون اهوسمممهب وألعأمهة. وتم مأ تأنوا يقولون،  ى تذا ال مممنا كن الف مممحى تى لغة 
القتاءة والكدأوةل كمأ العأمهة  ححكالم وال طألى الهومهة  ى البهو  والشممممواهع وال قأتى واألسممممواق ومأ 

نأ ونقولل وسمممممممنظم نقولل إن  بنلةل  هى لححفال  إلههأل مثح أ قح ال نأمة لحبهت والسمممممممتيتل وخالف ال
وال نأسممبأ  ااجد أدهة والتسمم هة الهأمة.  أيس الكذب تنأ؟ والعجهى كن التجم تأن يدكحب وحغة   ممحى 
سحه ة إلى حن تبهتل واون كحكؤ كو كحعثب. والفضم وطبهعة الحألل وعن هللال ل نهسى الحغة العتوهة الذيس 

سممن أهي كتي وأية لغة  هت العأمهة تأن سممهدكحب لوا  ضممم تؤاء األسممأكذة الذيس  جأأاتب سممعأاك، جواء
 ؟ «همدنى وناىهأل وانسحَّتِ »يتمههب سهأاك، وألكذب جتيأ دحى كسحوب ال ثم السأىت  

لقن ق مممن األسمممدأذ ال دكحب الدحقهت مس شمممأن الحغة العتوهة ألنهأ لغة القتآن الكتيب ه ب كن مو ممموع 
النحو وال مممممممتفي وتذا مأ دنأن القتآن ال جهن حهس كحنث دس  ، كية واشمممممممجة ونهوسالححقة ا كتوط

طأىفة مس النأس  نبَّ، التسوَل دحه، السالم إلى كن مس السهم معت دهب مس لحس القولل وتو تو نفس، كو 
 موت أ ق ممن التجم كن يحقت مس لغة القتآن وأكهأ«.  حدأ  الحسممأن»شممىءل ِجنم قتيىه من، مأ نسمم ه، وـمممممممم

منهسمممههأ  مممالاً من، وَمْهنًأ وأنهبل حهس يعحه ون الدالمهذ قوادن النحو وال مممتفل إن أ ي أهسمممون تذوأ 
وشممعأ دحههبل تذلك ق ممن اإلسممأءةَ الِجْحفَة الغبهة لحنيس حهس اكهب منهسممى الفق،ل  ممالاً كيضممأ من، وَمْهنًأل 

م مس كدضمممأء الجسمممب  ى آخت  وأنهب إن أ يكذوون ك ظع الكذب دحى الدالمهذ حهس يقولون لهب إن مأ يجْغسمممَ
الو مموء تو التجالن إلى الكعبهسل وهن أ الذي يحنث  ى الواقع تو  سممم ال شممطهس إلى الكعبهسل وتو 
ْجم دننن إن أ تى السمممممممأق والفخذ. وتذا تالم  ى مندهى الخطوهةل  ده ة الكذب  خطأ  ى أد ،ل إذ التهِ

ى الفق،ل وم إلى التسمممممممول والقتآن. كتي مس كيس ككى والجهم  ه، موجهةل  ى الحقهقةل ا إلى منهسممممممم
؟ إذن  حو تأن تنأك تذب وجهم لكأن م نهت أ تو ^منهسو الفق، ودفسهتتب تذا؟ كله  مس هسول هللا 

التسممولل الذي لب يشممأ صممأحبنأ كن يده ، اكهأمأ مبأشممتال وم آثت كن يحنن لن د، السممأمة دحى نحو خبه  
هأ إا  ه أ وعن دننمأ يبنك ذتن، وألع مل ويكون سممممعأاة األسممممدأذ قن  َقَّ خفىل  ال ي كس ال شممممأتن اتدشممممأ 

هاجعأ إلى لننني نف  الطتيقة الخبهثة الدى كحنث دنهأ كع ل، مس قبم  ى م ت قأىال إن كسحوو، ريق ن 
 كسحوو،  ى الكهن لإلسالمك تو  ا تبل واتتب قبم كن يد كنوا مس اإلمسأك وكي 
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جهم إن أ ت أ ن هى مس يدهب التسول والقتآن وه أل  ـ عتوف كن كول معنى والواقع كن الكذب وال
ْجم»مس معأنى  وتذا وا ي مس قولنأ   الن هاجمل كو مأ ه دحى هجحه،ل كو «. القنم» ى الحغة تو « التهِ

م دس ااود،. ومن، قول القتآن  ى اآلية الخأمسة واألهوعهس مس سوهة  ٺ    ڀ  ٺ  ٺ        ژ «  النوه»مدتجهِ

ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

 «  األدتاف»ل وقول،  ى اآلية ال أىة والخأمسة والدسعهس مس سوهة  ژ

ل 124 األدتاف] ژۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ ؟. ومن، كيضأ قول، دو شأن،   ژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ 

ل وقول، [55 العنكبو ] ژٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ل وقول، جم جالل،  [49 والشعتاء

... إل . كم كتي الفححأس يفهب مس كحك العبأها  كنهب ي شون [42 أ]  ژ جت  حتژ سبحأن، لعبنن ااوا  

دحى ك خأذتب وسهقأنهب كو كن العذاب سوف يأكههب مس كحت ك خأذتب وسهقأنهب كو كن ااوا دحه، السالم 
تأن يتتض دحى  خذي، وسأقه،؟ إن م هت مس يفهب مثم تذا الفهب ل عتوفل كا وتو كخذن إلى كقتب 
أم وال واأع كو لجأمي وحدى  مسدشفى لألمتاض العقحهةي ودحى تذا  ال تذب وا جهم إا دنن الشدهأم الهجه

ْجم»لو كاخحنأ  ى معنى  جْ « التهِ م مس القنم ا مس السأق كو الفخذ والسأقل  أل فهوم كن ككون وناية التهِ
ْجمل كمأ السأق والفخذ  ه أ مد الن وغهتت أ. ودحى ذلك  الفخذل إذ القنم تى الجوء ال نف م مس التهِ

 حه  لذلك مس معنى  ى حألة الو وء   ژ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺژ  عننمأ يقول القتآن  

حضتك، منأل إذا مأ كهانأ كن ندو أ إا  سم القنمهس مس كسفحه أ صعواا إلى الكعبههسل وإا  هم يتين 
ونغسم كهجحنأ  ى ال سجنل كن نخحع ستاويالكنأ وكبأوهننأ ونكشل دس سوآكنأ دحى مإل مس النأس كج عهس؟ 
وتم كتان تو يفعم ذلكل كق ن  تم تأن يفعم ذلك كيأم كن تأن ي حى ويدو أ؟ انظتوا إلى تذا الدننطع 

يدسأخل كالمذة ااسدع أه وال سدشتقهس وال بشتيس  ى حتوهب  الثقهم الظم والتوك لدعت وا إلى كي مني
 لإلسالمي

وتأن التجم قن ككى لحححقة لهندو و أ يندو و، األمتيكأن مس وجوب حذف الن ممممممموأ القتآنهة  
والحنيثهة الدى كحض دحى الجهأا  ى سمممممممبهم هللا كو ك مممممممل مس ا يؤمس و ح ن والقتآن وألكفتل مس 

الوا ي كن،ل  ى النقأ  الذي ااه وهن، ووهس ا.  ه م القأسب قبم ونء الححقةل ال قتها  النهاسهة. ومس 
قن كدحس دس نفسممم، وكتنا ، وكم و ممموكل كمأ دحى الهواء وكمأم الج هوه  كأن يحل وينوهل ولكس دحى 
مس؟ لقن تأنت الحعبة مكشممممممو ة ك أمأ ه ب الودب الكأذب وأن، ا يتين حذف تذن الن مممممموأل وم مجتا 

 تححة احقة. إا كن تذن البهحوانهأ  الحفظهة والفكتية لب كسممدطع كن كخفى سمموكة نهأك، وكتنا ،ل كأجهحهأ ل
إذ ل أ سمممم م  ومدى ي كس لحدالمهذ كن يدعح وا تذن الن مممموأ؟ تأن جواو، كن قتاءكهأ ا ون كن كقد ممممت 

ى أل وا سممبهم إلدحى ال دخ مم ممهس ا كعنوتب. كي كن، لس يقتك تذن الن مموَأ إا طحبةج النهاسممأ  العحه
و مممعهأ وهس كيني  هتتب وأية حألل وتو مأ يعنى كنهأ سمممددحول إلى ن ممموأ مهدة ا  نأء  ههأل الحهب 
يق  دطتا البحغب مس صنهنل والنينان مس كمعأى،ي وسحهِب لى دحى  إا ل س يتين كن يبحههأ ويدنأولهأ دحى التهِ

ِفتيل ونقهِتي مأ شمم ت كن خال»الجهأا والعوة والكتامةي كمأ كنِت يأ كمتيكأ  قن  ى واصممْ ل  بِهضممِ  لك الجوه
نعب خال لك ال جأل الجوي  ى والا ال سمممح هس  ِطهِتي وطأىتاكك وكطحقى صمممواهيخك وقنأوحك «. كنقهِتي

 ه، وامتحى دحى هاحدك ك أمأل واصفتي وقنأوحك الدى كنمت البهو  دحى هؤوس مس  ههأ مس ال سأتهس 
لك  ينوسممممممموا  لذيس لب  وأحن منهب الواادهس ا كأخذك  دحى طَتفل وانقتي دهونهب واوقتي وطونهب وا 

سوا  سوك مس م هت الهنوا الح تي كله سدحقون م هتا ك ضم وم ك هح ةل  هب كواا تحى وخنأأيت ا ي
ككبأع مح ن؟ كلهسمممممموا قن كختجوا مس منهسممممممة القتآن؟ ا ممممممتوى يأ كمتيكأ وكم مأ دننك مس وحشممممممهة 

 أ لب كسممني لك مس قبمل  هأ تو ذا  تيق مس كونأء ال سممح هس كنفسممهب وجبتو ل  ألفتصممة اآلن سممأنحة ت
ين مممممتك دحى ونى قوم،ل وي نك و أ كتينيس كن كعت ه، مس كخبأهتبل وينشمممممت وهنهب الدخذيم واإلحبأط 
والده ه  وهوك الهوي ة والدشكهك  ى القتآن والحني  ونبوة مح ن وحضأهة العتب واإلسالمل ويقوم 

 القذهة. كتي مأذا كتينيس ك ضم مس تذا؟ ا توىي ا توى التجأل والنسأء واألطفأل ونا منك وأل هأم 
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والبهو  وال ناهس وال سمممدشمممفهأ  وال  مممأنع وال دأحل وال سمممأجن وال خأوئ والحقول والجسممموه 
وال طأها  والسهأها ... ا توى وكم قسوةه تؤاء البهأىب الذيس ا يفه ون وا يدحضتون وا يتينون 

 وا لك هقأوهب طوادهة تى كجوهيهب وك  مم  ممى دظأمهب وتاحدك اون كن يعكهت دحهك الَجْوَه كن يسممحه 
 وال     ةَ مجأتنل منهب ل هبل كو دألـبل أنهب. 

ثب مأ تذن السمممحنة العأوسمممة ال كتمشمممة الدى يطألعك وهأ كمثألج الشمممه  إوتاتهب الخولى؟ ومأ تذن الحغة 
ع ويدق َّش ويدحذلق األأتتية الدى كتم دحههأ النتت وشمممممتب؟ و  مممممطححأكك الفأه ة مس   ل أذا ا يدق َّ

ال ضمم ون والدى كخدتدهنهأ وكغأايس وهأ الننهأ صممبأك مسممأء لدبتجحى وهأ دقول ال دخحفهس ويبدسممب كحك 
ااودسأمأ  الحوجة السخهفة الدى يبدس هأ ال سدت شتف وال سهو كهتون؟ ال ا. اقدحون تو وكمثأل، يَْخمج 

ننهأ وودتولهأ وتم لذاىذتأ. لقن  عحد وتأ وكم نجأك واقدناه متة مس قبم مع الهنوا الح تل لكب وج، ال
و عحهأ اإلسممممبأن مع كجنااتب  ى األننل ل وتأ تى ذي الفتصممممة مواكهة اآلن ك أم ال واكأة لكى كفعحوتأ 

م  ى دو الظهت تتة كختيل  ههأ تهأ يأ كونأء العب سمممممممأم يأ سمممممممأاة العألبل وكهوا تؤاء البهأىب النجو
ْوا  ى ذا  الوقت كن كده وا كول ك الجوامه  واألوقأه وأإلهتأب. قولوا لهب  كندب  األح تي ثب ا كنسمممممممَ
قدحةي كندب ا كحدتمون إنسمممأنهة اآلخت. كندب مأ كوالون كؤمنون ونينكبل وتذا يودجنأ وينغت دحهنأ وألنأل 

فدي   ، كمأمنأ وكح ة. وكندب ا ككفون دس الكالمل  حه  ك ال كفه ون؟ إننأ سأاة العألبل وا نتين ألحن كن ي
لكب دنننأ إا اإلوأاة. إننأ نعتف كن تثتة تالمكب لهسممممممت إا مظهتا مس مظأتت دجوتب دس الن أع دس 

 كنفسكب  ى مواجهدنأل لكننأ ا نتين منكب وا حدى الكالم ألن، مودج لتاحدنأ وآذاننأ.

نان  الحذان اخال دحى الخق مس كوهوأ  ى  أصم مس الِحنهِههة والعطل تذلك انبتي ك. شتف تو ومعضهِ
والدبأتى دحى كتم الكدأب ال سمممممأتهس ال الىكة الطهبهس الذيس تدى دحههب حظهب الدعه  كن يعهشممممموا  ى 
والا اإلسمممممممالمل مده هس ال سمممممممح هس وأنهب ينفون اآلخت وا يعدت ون وحق،  ى ااددقأا دحى النحو الذي 

لكالم اقد مممممت دحى تذا السمممممخل لهأن األمت ول أ وألهنأ وألتا دحه،ل  أل سمممممح ون اآلن ا يتيني ولو كن ا
يسمممممممدطهعون كن يقدحوا ذوأوةل واألقحهأ   ى والاتب تى كدو األقحهأ   ى العألب جأنبأ و أ  ى ذلك اوه 

هس قن دبأاكهب وكوقأ هب وهجأل اينهبل وم تى كدو منهب تب كنفسمممممممهب. لكس الطأمة العظ ى كن ال دكح 
انن عوا  ى معوو ة مس ال غألطأ  الوقحة وااكهأمأ  الحقهتة ال وجهة إلى التسمممممممول الكتيب والقتآن 
الذي جأء و، و أ ا ي كس كن يكون ل، مس معنى إا كن مح نا تو مؤلل القتآن وكن، تأن شمممممممخ مممممممأ 

، و أ يخنم حو لمهكهأ هحهأ  ى كخالق، وسمممهأسمممد،ل جتي أ دحى كطويع الن ممموأ والدالدى وهأ حسمممب أ يح
 م ححد، ويدنأقض مع تم قه ة كخالقهة تتي ة اون كن يََود، دس ذلك واأعي تهل ذلك؟ 

ل قن كثنى دحى كتم الكدأب  ى مكة حهس تأنت العالقة وهس الفتيقهس صمممأ هة ^لقن ااَدْوا كن التسمممولل 
أل ت، وألههوا تنأك واشممممدعلب كدكنه ت أ ككنه  احقأ  ى ال نينة وعن مهأَجتن دحه، السممممالم إلههأ واحدكأ

الخال أ  وال عأهك وهنه أ م أ تأن مس ندهجد، كوالى اآليأ  الدى كحعنهب وككفهتتبل نأسمممممممهأ كن، تثهتا مأ 
شممهن لهب وأإلي أن  ى قتآن، كيأم مكة قبم كن كدوكت وهن، ووهنهب األموه. لكس تم تذا صممحهي؟ إن تذا تو 

كن كصممحأونأ لب يأكوا وشممىء مس دننتب. وتو تالم قنيب ا وعهن، مأ يقول، ال سممدشممتقون وال بشممتونل كي 
سخل ه ب معت دهب الدأمة كنهب يكذوون.  يكل الناهسون الغتوهون دس لَْوت،  ى كنطع وسخل مأ وعنن 
ومثح، ادوي وو  ووحهت وأن العتاق ي دحك كسححة امأه شأممل وت أ يعت أن قبم  هتت أ كن ذلك تذبل 

دحق كن كتككى كمتيكأ ووتيطأنهأ ل، الكذب والقدم والدنمهت لحعتاق وكتم كوحقل لكس الهنف البعهن يسممممممم
العتاق وحضممممممأهة العتاقل مع كشممممممغهم اإلسممممممطوانة األختي وأنهب إن أ جأؤوا لحعتاق لهعهنوا إد أهن 
وينشتوا  ه، الني وقتاطهةي ومس الطبهعى كن إدأاة اإلد أه كسدحوم كن يكون تنأك ختابل ول أ لب يكس 

ى كيأم صنام ختوأ تأن ا ون مس نشت الختاب والنمأه  ه، حدى ي كس كن يكون تنأك إد أه. العتاق دح
ال ون كيضأ    تذلك  ألعتاقهون الحألههون  هت مسدعنيس لحني قتاطهةل كو ا يسدحقونهأ وأألحتيل ومس ثب
، كمتيكأ  هأ لمس اسممد  ممألهب وإ سممأك الطتيق كمأم جهم جنين يسممدطهع كن يدذوق الني قتاطهة الدى جحبد

  هذا شىء لووم الشىءي
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والواقع كن  ى القتآن الكتيب آيأ  مكهة وكختي مننهة وعضمممممممهأ يجثْنِى دحى كتم الكدأبل ووعضمممممممهأ 
يَْحِ م دحههب ويكفهتتب.  حه  األمت إذنل ت أ أدب كصحأونأ تذوأ وَمْهنأل كن السهأسة ال هكهأ هحهة تى الدى 

هب  ى ال نينةي لكس يبقى تنأك سممؤال اقدضممت كن ي نك مح ن كتم الكدأب   ى مكةل ثب ينقحى دحههب  هذمه
دة مس  كم  تا كو ج أ نأ كن ل نأ كختي؟ وجواو هأ هب كح نأل وذمَّ منحهب القتآن كحهأ مهبل كا وتو ل أذا 
البشممممت دنة جوانى وحه  ي كس كن ن نحه أ وأددبأهل ونعهبه أ وأددبأه آخت. وكتم الكدأب لبسمممموا وندأ 

دى ي كس اسدثنأؤتب مس ذلك. والقتآن حهس ي نك كحنا مس كتم الكدأب  نن، ا ي نح، ووصف، وهس البشت ح
يهوايأ كو ن ممتانهأ وم ووصممف، مسممح أ قن آمس و ح ن وان ممأع لححق الني جأء و،ل ولب ين ع، الدع ممى 
 باألد ى ل ممأ كلفى آوممأءن دحهمم، إلى ه ض الممندوة النبهحممة العظه ممة الدى ككى وهممأ التسمممممممول مس لممنن ه

العأل هس. وسممممممموف كجدوئ وبعض اآليأ  مس تم مس الوحى ال كى وال ننى لحدنلهم دحى مأ كقول حدى 
يسممقق الهتاء البأطم السممفه، الذي ي ممنهدنأ و، الناهسممون وهجأل النيس الغتوهون ومس جتي  ى هتأوهب 

 وكعحق وأذيألهب مس وهننأ.

ا يذتت كتم الكدأب إا وخهتل   أ هكيهب  ى لقن اادى كصحأونأل ت أ هكينأل كن القتآن الذي نول و كة 

ۉ  ې   ژالن وأ ال كهة الدألهة الدى كح م دحههب ح حة شنينة وكنمغهب وأحكأم دنهفة؟ قأل كعألى  

ې  ې    ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

الدألهة لسوهكنأ « تافاألد». و ى سوهة [146 :األنعأم] ژىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   

تذن يحكى القتآن الكتيب  ى آيأ  وعن آيأ ه ق ة موسى مع ونى إستاىهمل  حب يدتك مثحبة إا وامنم وهأ 
اء دنأاتب وتفتتب ونبههب وتدأوهب ود هأنهب لتوهب  دحى هؤوسهب ولعنهب وكودنتب و  هت  ظهع جته

. ومثح، موجوا 178حدى اآلية  138اآلية  وصالوة هقأوهب ودقولهب وقحووهب م أ يجنن القأهئ ونءا مس
 نبوءة خأصة وأإل سأايس« اإلستاء»  أ القول  ى تذا كيضأ؟ ت أ نجن  ى كواىم سوهة «. ط،» ى سوهة 

الحذيس سهتككبه أ ونو إستاىهمل والدأايى الذي قنههن هللا دحههب جواء لهب دحى اإل سأا األول منه أ... إل . 
ح حة دحى مأ انحتف إله، وعض « متيب»لك نس ع  ى خدأم صنه سوهة   أ القول  ى تذا كيضأ؟ تذ

ِصفوا كثنأءتأ وألكفت  ى دبأهة صتيحة ا كحد م لبسأ وا  ككبأع دهسى مس دبأاكهب ل، دحه، السالم وج

    ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ائژ كأويال  

ائ        ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی          جئ  حئ  مئ        ىئ  

   أ القول  ى تذا كيضأ؟ «. الوختف»ل ومثح، موجوا  ى سوهة  ژيئ  

يقه  دحههأ مأ لب تذا  ى جأنى الذمل كمأ  ى جأنى ال نك  نلى القأهئ تذن الشواتن الدى ي كن، كن  

.   أ القول  ى تذا؟ وقأل [36 التدن]  ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦژ  قأل سبحأن،  نذتتن.

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ كيضأ دو شأن،  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڃ      ڃ      ڃ ڄ  ڄ   ڄ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ .   أ القول  ى تذا كيضأ؟ وقأل جم جالل،  [109 -106 اإلستاء] ژڎ  

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  

 .   أ القول  ى تذا كيضأ؟[53 -51 القََ ت] ژڦ  ڦ   

أء دحى وعض كتم الكدأب  ى الوحى ال ننى مس مثم ومثم تذا  ى ال عنى والدفسمممممممهت مأ نجنن مس ثن

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ قولمم، جممم جاللمم،  

 .   أ القول  ى تذا؟ وحدى آيأ  [199 آل د تان] ژ ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
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 وخبثأ كحهأنأل ودس سذاجة الخأصة وألن أهي والدى تثهتا مأ يسأء كفسهتتأ د نا« ال أىنة»سوهة 
مس جأنى وعض ال سممح هس  ى وعض األحهأن األختيل تذن اآليأ  ا ك نك ذلك الفتيق مس كتم الكدأب 
ووصممف، مس ككبأع الن ممتانهة الدى كسممفهِههأ تثهت مس اآليأ  السممأوقة دحههأ ونءا مس اآلية التاوعة دشممتةل 

الدى كْنِولت دحه،ل ولخشمموع قحب، و هضممأن امع، وم ك نح، ل سممأهدد، لإلي أن وألتسممول مح ن واآليأ  
دأثت وكح أ  القتآن ال جهني واآليأ  موجواة ل س يتين كن يقتكتأ مفدوك العهنهس  مس شمممممممنة الوجن وال

. وكبقى الن ممممممموأ ال ننهة الدى كح م دحى كتم الكدأبل وتذن ا ك ثهم 83 -82والقحىل وكهقأمهأ تى 
 إليتاا شىء منهأ.كية مشكحةل ومس ثب لست كجن كي ااع 

واآلن تم كشممكم تذن اآليأ  الدى ك ممب تؤاء القوم وألكفت دنوانأ دحى حقوق اإلنسممأن؟ كونا ا ك ثم 
شممه أ مس تذا القبهم دحى اإلطالقل  كم كتم ايس ومذتى و حسممفة ونظأمل سممهأسممهأ تأن كو اقد ممأايأ كو 

تيكأ نفسمممممممهأ الدى وتدت  ى اآلونة اجد أدهأل يعدقنون كنهب دحى الحقل و هتتب دحى البأطم. وإن كم
األخهتة  ى ه ع تذن الال دأ  والشمممعأها  لدتاا جهأها نهأها كن نظأمهأ السمممهأسمممى وقه هأ ااجد أدهة 
و حسممفدهأ ااقد ممأاية تى ال ثأل األدحى الذي يجى دحى البشممت ج هعأل شممأؤوا كم كوَْوال كن يعدنقون. وتأ 

وأل حعقة ال هنى الدى تأن يجْضَتب وهأ ال ثم قني أ دحى الدتف  تى ذي قن ككت لحعتاق لكى كسقه، لنأل ا
والنالل وم وأل حعقة األمتيكأنى. كق ن  وألجومة األمتيكأنى الدى ا كوقهِت شه أ وا كحنا  ى الننهأ مه أ 
تأن قنهني وم إن مسممؤولههأ لهدسممأوقون إلى شممدب ايننأ وهسممولنأ وهونأل  نذا مأ اددتض وعضممنأ م س ا 

هون قهم لهب  تذن حتية كفكهت وكعبهتي طهى يأ كخىل نحس كيضأ نحى دهشة الحتية ت أ يقول مح ن يفق
أ جنًّال وتو كننأ  دبن الوتأبي كله  تذلك؟ وحى تو تذلك ون ممل وثالثة كهوأعل لكننأ قن نسممهنأ شممه ًأ مه ًّ

هأمةل ا وأننى نأته يوم القلسممممنأ كمتيكههسل وتنأ متوق الفتس ركو الح أهل ا  تقك. إذن  حه   ى ااددقأ
ومس يخألفنى ذاتى  ى سمممممدهس ااتهةل مأ ي كس كن يكون ا د أكأ دحى كحن. ووأل نأسمممممبة  هذا اآلخت يعدقن 
ونوهن  ِىَّ مأ كددقنن  ه،. تم مأ تو مطحوب كا يكون مثم تذا ااددقأا سمممممممببأ  ى دنوان كي منأ دحى 

 ل  هب يقتكون قتآنهب ألنفسهبل وا«َشَكم لحبهع»قولون  اآلختل سواء وألقول كو وألع م. وال سح ون ا ي
يجبهون و،  هتتب. كمأ إذا آذاتب تذا الغهت  ى اينهب ولب يحدتم هسممممممولهب كو تدأوهب  ننهب ا ي حكون إا 
م  التا دحى تذا الدهجب. وا معنى  ى تذن الحألة اددبأها  ال جأمحة الواىفة الدى ككبهحهب وكذلهب وكحته

مع تذا الكالم ال نطقى   ين عوا دس كنفسمممممهب صمممممأىحة العنوان.  هم  ى اإلسمممممالم مأ يدعأهض دحههب كن
م دحى ككبأد، كحتي أ قأطعأ كن يبنكوا كحنا وألعنوان مه أ  ْتَوي نقهتي إن اإلسممالم يحتهِ اإلنسممأنى؟ وا شممَ

ك سمممبهال إلى سمممى ك. وم إن، له نعهب حدى مس سمممى األوثأن تهال يكون ذل8تأنت تتاتهدهب ل، رال أىنةة 
الذا  اإللههة وانناع الفدنة مس ثبل منبهِهأ ال سممح هس إلى كن تم قوم يََتْون اينهب كحسممس األايأن راألنعأمة 

           ك.108
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 الفصل الخامس
 شيخة اإلسالم السحاقية 

« الماإلسممالكأكبة إهشممأا مأنجي كطحق ح حة ااجدهأا لندب اإلصممالك  ي »تأنت البناية مقأاً وعنوان 
سطهنهة ودأهي  « صو  الوطس»قتككج،  ى صحهفة  مل ومع، الدعحهقأ  الدى 2005ة 5ة 9ال شبأتهة الفح

دحق وهممأ وعض القتاءل ومنهممأ كعحهقل جوي هللا صممممممممأحبمم، خهتا كشممممممممأه  همم، إلى موقع الكممأكبممةل وتو 
تج ة دنهأل ووجن  كوأإلنجحهويةل دحى ال شبأكل  أندقحتج إله،  ى الحألل وتنأك قتك  وعض ال قأا  

ل إا كننى لب كجن النت اإلنجحهوي. لذا اتدفهتج و طألعة الدتج ة «مشمممكحة اإلسمممالم الهوم»دتوهة لِكدَأوهأ 
العتوهةل  ألفهتج جتكة دحى اإلسممممممالم وقحة وك كأها خبهثة منمتةل ووجن  كن، ا ون مس الدعحهق دحى مأ 

وعن قحهم. ولكس دحهنأ كوا ااطالع دحى مقأل جتينة قتك ل  كأنت تذن النهاسممة الدى سممهطألعهأ القأهئ 
 وتذا ن ، «. صو  الوطس»

كسدعن ال ؤلفة الكننية ال سح ة مس كصم وأتسدأني إهشأا مأنجيل الدي ك فهأ وسأىم إدالم  توهة »
مس كجم كحقهق كعناية « ااجدهأا»وألكأووس األسوك الذ  يواجه، كسأمة وس اانل كسدعن إلطالق ح حة 

هاء  ي اإلسممالم وكأسممه  ته ة كسممأدن  ي خحق جهم مس الشممبأب اإلسممالمي اإلصممالحي اسممدكشممأف اآل
و ي تذا السمممممممهأق قألت إهشمممممممأا مأنجي  ي ك مممممممتيحأ  ل مممممممحفهة  .وادب ال وين مس اآلهاء الجنينة

البتيطممأنهممة إنمم، ا ي كس أل  مجد ع كو دتق كو ايس البقممأء وعهممنا دس احدتام حقوق « الغممأهايممأن»
نحس ال سح ون   »2005ة ة 9صبأك الهوم ااثنهس « الغأهايأن». وكضهل مأنجي  ي حنيثهأ لـممماإلنسأن

ندآمت  مممن كنفسمممنأ و ي كأمة حقهقة ألننأ نجت وقهة العألب معنأ. وإذا تأنت ث ة لحظة منأسمممبة لإلصمممالك 
ينة  ي دبت اإلشممأهة إلى دقول إصممالحهة دن« ااجدهأا»وكو ممي مأنجي ح حدهأ الجنينة  «.  هي اآلن
إا كننأ ج هعأ نع م وشمممكم منعول ونحدأت لدطويت دالقأكنأ ونعد ن دحى وعضمممنأ البعض  ي »اإلسمممالم  

ويبنو حسممى ال ممحهفة البتيطأنهة كن إهشممأا مأنجي كووه لننن حألهأ لحقهأم وسممحسممة محأ ممتا  «. ذلك
وقألت مأنجي  .سمممالميلج ع ال وين مس ال نأصمممتيس لهأ  ي العألب اإل« ااجدهأا»حول ح حدهأ الجنينة  

تس  ي شوق ل عت ة تهل ي كس »كيضأ وأنهأ كشعت وقتب النسأء ال سح أ  منهأ كين أ حطت هحألهأل و
وحأجة اآلن  نحس»وكدأوع  «. اانشقأق دس اآلهاء الدقحهنية ال سهطتة والد سك وأإلي أن  ي الوقت نفس،

وتأنت كصممنه  إهشممأا مأنجي تدأوأ «. لدحويم تذا الدوق السممت  لحدغههت إلى ظأتتة صممتيحة ومعحنة
ادوة إلى ال مممحوة مس  -الخحم  ي اإلسمممالم»دس اإلسمممالم تو مس كتثت الكدى مبهعأ  ي الغتب واسممم ، 

ل الذ  نشمممت  ي وأتسمممدأنل وسمممهنشمممت قتيبأ  ي العتاق وكتتهأ والهنن. ومعحوم كن «كجم األمأنة والدغههت
الذ  يواجه، أدهب كنظهب القأدنة كسأمة وس « وكالكأووس األس»وصفدهأ وـممممممم« نهويوهك كأي و»صحهفة 

وأنهأ واحنة مس ثالث نسممأء ك ممنعس كغههتا إيجأوهأ  ي « جأتتكأ ووسممت»اان. ت أ قألت دنهأ صممحهفة 
 .«اإلسالم

ة   صمممأحبة ح حة ااجدهأال « إهشمممأا مأنجى»واآلن إلى النهاسمممة الدى دت مممتج  ههأ لكدأب ال ندوه
  مس صفحة الشكت  ى كول الكدأبونبنك ونيتاا السطوه الدألهة 

شمممممممكت وكقنيت  إني كلب ج خأك هس  خأكب يتمو إلى حبي هللل وخأكب لحدعبهت دس آصمممممممتة اهكبأطي » 
وشمممتيكدي مهشمممهم او الس. لذا سمممأونك وشمممكت هللال وكتثت مأ كشمممكتن دحه، تو مهشمممهم.   س وهس تم مأ 

الهواية كنههتج ن مممل مأهاثون  ي األيأم األولى منحدْني إيأن منحدْني كيضمممأ الدولمع وألعَْنو. ووسمممبى تذن 
مس كألهل تذا الكدأب. وخالل كحك السممممممأددهس الحدهس كوقل  هه أ العقم هكيتج كشممممممجأها دحى يسممممممأه ل 
وشمممممممالل مأء دحى ي هنيل وكونهة امأميل وشمممممممعت ج مس صممممممم هب قحبي وألدوحهنل ووحنة خحق هللال الذ  

س نواحي كتثت م أ يدسمممنَّى لي كعنااتأ  نن مهشمممهم تي ي مممنف تون، كول هتس مس كهتأن ااسمممالم. وم
 . صفحة الشكت والدقنيت
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كممأكي كيضممممممممأ دحى هكس القممأى ممةل كوا «  Random Houseهانممنوم تممأوس »آن تولهنو مس ااه 
الكدأب. ولكس تذا له  تم شيءل  أألمأنة الدي كحنثتج وهأ دس اإلسالم  -لشجأددهأ  ي نشت تذن التسألة

ن وأمأنة م أثحة  ي تم مأ يدعحق وأل خطوطة. وآنل ووصمممممفهأ حأ مممممنةل كحدأت إلى م أهسمممممة. قأوَحَدْهأ آ
ولكسل ووصممفهأ محتهة ونأشممتةل مأ تأن لي كن كط ي وأ ضممم منهأ. ت أ يسممدحق وهم تأمبم و تيق،  ي 

تم الدقنيت ل وا قدهب دحى تذا النت  ي وقت «  Mainstream Publishingمأينسممدتيب وبحهشممنا »ااه 
وهة ا يعني وألضممت« ااكجأن السممأىن»دعن دن، نأشممتون وتيطأنهون آختون. وتذا كذتهت  ي محح، وأن او

 «.كقحهنيأ»اكجأتأ 

تأن تنأك آختون َمسَّ هللا دحيه وهبل  نن وول مأيكحو سأدنني دحى إقأمة اك أا ل و ي مجتي ذلك 
ذا  القحوب الكبهتة  ي متتو  كصمممممممبي صمممممممنيقأ موثوقأ. وكنأ كددو و مممممممحبد، ال دألقة  كتيأ. والجوقة

الطالوي وجأمعة كوهندول ودحى هكسمممممممهأ مأه تيت تأنكوكل و ََّتْ  لي مكدبأ  أختا « تأه  تأوس»
هى مع  كىه دحى د حي  ي البح  والدنق مأ وتوو، مس مكأن كن كن كأك لي  بة لحع م منه أ. وقن ك ومكد

كت كيضممممأل دحى مأ يبنو  ي ذلك مس اإلوقأء دحى دالقدي  ي البهت سممممأل ة.  شممممكتا تأه  تأوس. كشمممم
خنام البتين اإللكدتوني  وةل جهأأ  ال ح ول اسمممممممد لذ  سمممممممجحتج «Blackberryوالْتبت   » تا ل ا

وحفظتج  ه، مالحظأ  مسدفهضة َوَجنْ  طتيقهأ إلى نت الكدأب. وم إني حدى اسدخنمتج جهأأ  تذا 
الوهق مس كجم كسمممطهتن. و ي كوقأ  تهذن لكدأوة مقطع نقن  لب يدح م ااندظأه الى كن كمدشمممق القحب و

 كتهبج ودضأ ت الدكنولوجهأ واإلي أن.

ه ب كن تذا الكدأب اسمممدغتق أمس حهأة تأمحة قبم كن يخد ت  حب يكس لن  سممموي دأم لكدأود،. وو ثم 
تذا الجنول الومني الضمممممهق كسمممممهب تثهتون وسمممممْقطهب   نن  أل هوس وجون وهتس وتننال كننهسمممممس 

ى األ كأه مس لحظة اانطالق األولىل ونشأ طأووه اولي مس ال شأهتهس  ي مجأل سأدنوني دحى كشذي
البح . والذيس كطوهوا إلى مسممممأدنيس تب سمممم أهة حبهى وتأهولهس  هتنأننيو ومهكي سممممهتاك. وتأنت 
معونة هيك مأثهوأ وصمممم وىهم سممممهغهل تبهتة  ي كنقهق الحقأىق. وإن مناخال   تانك تالهك وكمأننا 

أ  تننهسممممس حققت لي لقأءا  تأمةل  ي حهس كن النقأشممممأ  ال حدنمة مع جهتالنيس سممممأسمممم أن ولهنسمممم
شمممممممهتمأن وهووت   ولفوها وكنأ ووهكت وكنأ موه أن وكمأكويأ وأهام واون سممممممموننهأ واون حبهبي 
وطأهق ونتج   دأك قأاكني إلى معأهف تأمة رينبغي كن كجشمممممممهت إلى كن الووجهس  دأك يخدحفأن ك أمأ 

الدي كونيدهأ دس  حسممممممطهسل وتذلك مع مأ كوجه، مس اكهأم ووجوا كواطؤ إسممممممالمي مع  مع وجهة النظت
الهولوتسممممو  رال حتقةك. ويفضممممي تذا إلى سممممبى آخت لحدعبهت دس شممممكت  له أ دحى دنم سمممم أحه أ 
لالخدالف الحأا وأن يجفسممممممن  ي الوا قضممممممهةك. ت أ تأن مه أ  ي ثقأ دي د حي مع منأ ذ إدالمهة مخدحفة 

ل «Maclean’sمأتحهنو  »ل و« Citytvسممممممدي كي  ي »ل و« Globe and Mailوب كنن مهم  ح»وهنهأ 
 Global TV حووأل كي  ي »ل و« National Postنأشممنأل ووسممت »ل و« Vision TV هشممس كي  ي »و
وْنو  »ل و«ته ة اإلهسمممممممأل الكننية»ل و« دأهيو  »ل و ي ال قأم األول «Horizonsتجوهاْيوج كي  ي كون

TVOntario» .حه  لأل كأه الكبهتة كت هدهأ 

، كدظب كث هس. و ي تذا  ونان األصمممممممنقأء  ي لحظأ  تبوط ال عنويأ  تو مأ كجث نه لذ  ك لندب ا إن ا
ال جأل كختم وألذتت سمم أنثأ تأيووا وكاهيأنأ سممألفهأ وكننهو  هنوسمموف ومهشممأل اموهو ومأيكم سممأ ج 

ي تذن القأى ة ال خدَ تة  بنمكأنهب الدعويم دحى ود بة ووشكونا ايك. كمأ الذيس ا يجنون كس أءتب  
وجبة َدشممممأء دحى حسممممأوي رلب كذتت إا كتثت األصممممنقأء وذخأ لكي ا يندهي وي ال طأف إلى اإل السك. 
وو نأسممبة الحني  دس كفأا  اإل الس   نهِي كد ق الدقنيت لوتهم كد ألي مأيكم ايفأيس وسممأدنن األي سل 

 «.مأتسهس توينغحي
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ة إهشممممأا مأنجى البأتسممممدأنهة الكننية  ى تح ة الشممممكت الدى صممممنَّهْ  وهأ تدأوهأ   تذا مأ تدبد، ال ندوه
ل وتو الكدأب الدى كقول إنهأ تدبد، لكى كسممممأدن ال سممممح هس دحى الختوت مس «مشممممكحة اإلسممممالم الهوم»

ه نفسممممهأ دبت صممممفحأك، دحى كنهأ  قههة مجدهنة كع ِ م دحى  مسممممدنقع الدخحل الذي تب  ه،ل والذي ك مممموه
كقنيب  هب مدنوه لحقتآن واإلسممالم ينأسممى الع ممت ويضمم س لح سممح هس كن يدبوكوا ال كأن الذي ينبغى كن 

 كشغح، األمب ال دحضتة.

وت أ يقولون  أول الق هنة تفتل إذ إن الشكت الذي وجهد، الكأكبة هلل سبحأن، وكعألى تو شكتن دحى 
قدهأ الدى كعهش معهأ ت أ يعهش كي هجم وامتكة كن، قن وتبهأ مهشممممهم. ككنهون مس مهشممممهم؟ إنهأ صممممني

حأق. والذي  ه دج، كنهأ تى الفأدحةل ومهشممممممهم تى ال فعول وهأل دالوة  مدووجهسل وك أهس معهأ السممممممهِ
دحى كن منظتتأ كقتب إلى الذتوهة من، إلى األنوثةل ت أ كن الد تا الذي كبني، وااقدحأم الذي كع م 

مى ا ينأسممى الجأنى السممحبى مس الشممذوذ الجنسممىل كي ا ينأسممى دحى إحناث،  ى جناه الح ممس اإلسممال
ال فعول وم الفأدم. لعنة هللا دحى الفأدم وال فعول وال ت وع وال ن وب وال شبوك ج هعأ وتم كوواب 
النحو الخأصممة وألفأدحهس رونواب الفأدحهس وأل تة  وق البهعة مس كجم خأطت تذن الشممأذة ومس يشممأتحهأل 

ل وهس ال الحنة وال دواط هس مع كدناء اإلسمممالمل وتو مأ تنت كهاان ااى أ وتثهتل مأ تجبْ  ل وتثهتا ل مأ تجسه
ويسمممدغتو، منى وعض مس ا دحب لهب وطبهعة تذن النفوس الو مممهعةل ويدأتن لى تم يوم كثنأء كقحهبى  ى 

 أن تتي أ مثح،ك.حهوا  ال د تايس وال د تاا  دحى ايس مح ن الكتيبل تذا النيس الذي ا يحب، إا مس ت
قحت  لعنة هللا دحى الفأدحهس ودحى نواب الفأدحهس. ولعنة هللا تذلك دحى ال فأدهمل سواء تأنت مفعوا و، 
كو  ه، مس كمثأل مهشمممهمل ننهوسمممة دهس البأجسمممة ال د تاة السمممحهطة الحسمممأن النجسمممة ال عدقن والقحىل كو 

هب. ولقن ا ددحت السممحأقهة تدأوهأ وذتت شممذوذتأ مفعوا ألجح،ل كي الغتوههس وال ممهأينة وكجهوة مخأوتاك
وال فأختة و،ل وإا مأ كنبهتج إلى مغوي الشكت الذي وجهدْ، إلى هللا والثنأء الذي ك نقد، دحى مهشهم  ى 
النت السمممممممأوقل ولظننتج العالقة وهنه أ مجتا صمممممممناقة دأاية تأية دالقة مس تذا النوع وهس  دأكهس كو 

 امتككهس طبهعهدهسي

مأ قألد، البنت ال فعوصمممة الدى  مممحكوا دحههأ وكوت وتأ كنهأ سمممدكون مجدهنة اإلسمممالم لحقتن وتذا 
يأ مأ  ى جتاب »الخأم  دشممممت لحهجتةل د ممممت الحوطههس والسممممحأقهأ   ى الغتب وكمتيكأ وتننال و

تذلك ول ومأ كتثت مأ سدََتْوَن كيهأ ال سح ون مس البهحوان األمتيكى العجهى وكهانب، وتدأتهد،ل «الحأوي
خنأأيتنل الدى يختجهأ مس ت ، ركو مس قبعد،. ا  تقل ال هب كن، يختجهأ والسممممممالمل وإن تأن العتض 
لنمأه والختاب والقدم  البهحوانى ا يبع  دحى السمممممممتوهل وم دحى الغب والهب والتدى ألن، دتض ا

وا لب كبتا كو يهنك لهأ كجَواه د حى مني القتون الطوال مس واألحقأا الشمممهطأنهة ال دسمممكنة  ى قحووهب السمممم
دهنة مأ كََتْون،  ى  حسطهس وك غأنسدأن والعتاقل والبقهة كأكىك. كقحت إنهب  حكوا دحههأ وكوت وتأ؟ ا 
 ممحكل وا يحونونل وم تو مجتا كعبهت كقحهني م أ يجتي دحى الحسممأن والقحب اون ق ممنل ألن كمثألهأ 

ب إلى ذلك النجأسمممممة ال شمممممدتتة والخب  ال نحق إن أ يذتبون إلى وتت الشمممممهطأن و مء حتيدهبل كحفوت
 الذي يتوق وهنه أي 

قألت شممهخة إسممالم آخت أمس اون كن يخدحج لهأ جفس كو كعد م  ى كد أقهأ ه هة ننم كو حهأء إن تنأك 
تهل »سممؤالهس كتين كن كطتحه أ منخال اجدهأاتأ الفقهى  ى تذا الكدأبل ثب كبنك وألسممؤال األول قأىحة  

دس  «اإل  ممممأك»ق وهس الِ ثِْحههة واإلسممممالم؟  أنأ سممممحأقهة و ممممتاحة ركهْنِعْب وكَْتِتْميكل وكخدأه ي كس الدو ه
كوجهي الجنسممي ألنيل وعنمأ نشممأ ج  ي وهت كعه  وتدأية كب يحدقت الفتكل لسممتج اآلن و ممنا كختيى 

مس د ت ل   الحى ال دبأال الذ  ي نحني البهجة  ي سممس البحون. الدقهتج كولى صممنيقأكي  ي العشممتينأ
أ حنونًأ ريأ لححنأن األموي التتهلي كلذلك  ووعن كسممممأوهع كخبت ج كمي وألعالقة. اسممممدجأوْت تعهن  وهأ كمًّ
ِعحَت الجنة كحت كقنام األمهأ ؟ك. ووألدألي  أن مسممألةَ مأ إذا تأن و قنوه  كن كتون مسممح ة وسممحأقهة  جج

وتنتج كدتف كيه أ كحدأت كتثت روتم  ى ذلك   ي الوقت نفسمم، وألكأا تنَّهكني.  ذاك ايسل وتذن سممعأاة.
َحأق طبعأيك. واصممممحتج حهأكي كاهس اإلسممممالم و مممموهة مدقطعةل وككعحب الفس الج هم إلقأمة  هيى؟ السممممهِ
 دالقأ  مع النسأء رمو وع تدأب آخت وحن ذاك،كل وكندج وتامج لحدحفويونل وكدهش دحى الع وم الحهأة 
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 . س ونهل  ي كمهتتأ الش ألهةمدعناة ااكجأتأ  لشأوة  ي العشتي

ه كمحي  ي الدو هق وهس مثحهَّدي  ودننمأ جعحني د حي  ي الدحفويون شمممخ مممهة دأمة كتثت شمممهتة كطوَّ
ه حألدي ااسدثنأىهة  ي الج ع  واإلسالم إلى واحن مس انشغأاكي. وتأن ال شأتنون يتينون مني كن كجوتهِ

تج إلى نووممة حممأاة م س ال تاجعممةل وممم هاواكني حدى إمكممأنهممة الدخحي كخهتا دس وهس تجِويَّدهس. وقممن اج ِعممْ
اإلسالم مس كجم الحى. اس عوا  ك م حأ و ك ضم مس تذا الحأ و لحدضحهة وأ  شيء؟ ولكني تح أ كصم 
سي. وتأن  سي تنتج ككتاجعل ا ونا ع الخوفل وإن أ مس وأب اإلن أفل إن أف نف إلى حأ ة إق أء نف

دفكهت  إذا تأن هللا العحهب القنيت ا يتين كن يجعحني سممحأقهة  ح أذا خحقني سممؤال واحن يدطحى موينا مس ال
 سحأقهة؟ رصحهي  ل أذا؟ كسعفهنأ وألجوابل جواك هللا دنأ خهتاك. تم خحق كحنا آخت ونا مني؟

.  في ذلك العأم 1998كصبحت حنثأ يكأا يكون يومهأ وعن دأم « كبتيت نفسي»الدحنيأ  العناىهة لـممممممم
ل وتو مسممممحسممممم كحفويوني يجبَ ه دحى «Queer Televisionكحفويون شممممأذ  »هل وتنأمج ونك ج كسممممدضمممم

اإلندتنت كيضممممأ دس ثقأ َدَيِ ال ثحههس والسممممحأقهأ . وتأن البتنأمج يدعحق وبشممممته مثحنأ وعهنا دس اإلوأحهة 
والخالدة. ومع ذلك  نن مسمممح هس ككقهأء انضممم وا إلى كصمممولههس مسمممهحههس  ي ااحدجأت  مممن ظهوه  

حى شممأشممأ  كحفويونأكهب. و ي الواقع كني مأ تنتج ككوقع كقم مس ذلك. ولكس تم تنتج مس السممذاجة تي د
 «.ككوقع كتثت قحهال مس ذلك  منأظتة ونا مس مجتا اإلاانة؟

نون تذن السممممحأقهة تحهب مس الغتوههس والههوال وكن الذيس  ولعم القأهئ لب يفد، كن الذيس وقفوا يعضممممه
لكدأب وو هتوا لهأ الجو وال تاجع وال أل وهاحة البأل رمع مسمممدحومأ  م أهسمممة شمممجعوتأ دحى كألهل ا

هاننم تأوس  »الشممذوذ الجنسممى ونًءا و هشممهمل واندهأًء و أ ا كاهي مأذاك ونشممتون لهأ تب مسممؤولو ااه 
Random House» ل وتى ااه نشممت يهواية. ووأل نأسممبة  ألكدأب قن كجْتِجب إلى تم الحغأ  التىهسممهة  ى

ع اآلن  ى تم كهجأء األهض دحى كوسمممممع نطأق مع كن، الكدأب الثأنى  قق الذي ا لقأها  الخ  ل ويوأَّ
يح م اسممممممم هأ.  نذا ك مممممممفنأ كن، يفهض وألدغول  ى الههوا واألمتيكأنل والغتب ووج، دأمل ويتمى 

حت اكضال سح هس واإلسالم وهسول، وإله، وكم نقه ة مس كجم سواا دهونهب ركو أهقدهأ دحى األصيك 
 لنأ مالمي ال وهةل ودت نأ كستاه مأ يجتي خحل األسدأهي 

عَْون  ا القأهئ وعهنة سمممتيعة م أ كحقد، مس كتوهةه  ى صمممبأتأ كحك البنتج السمممحأقهة الدى يَسمممْ ِ ولكى نووه
لدكون كول شمممممممهخة إسمممممممالم  ى الدأهي ل وتذلك كول مس يحب  مس ال شمممممممأي  الطأقهة الههواية ونا مس 

وا القأهئ وعهنة م أ كحقد، مس كتوهةه  ى صممبأتأ تذن البنتج الدى كشممدب ال سممح هس  ى تم الع أمةل لكى نو
صمممفحة مس صمممفحأ  تدأوهأ وكشمممنهِع دحههب ودحى اينهب وا كتي  ه، كو  ههب إا تم شمممت وقبي و بأءل 

وق سممج مثح أ ا كسممدطهع كن كب ممت  ى الههوا والغتوههس واينهب إا تم مأ تو نبهم تتيب ذتىه مدحضممتل كَ 
تذن السمطوه مس حنيثهأ دس ال نهسمة الن متانهة الدى كخذ  كدتاا دحههأ  ى وه دهأ الجنينة الدى اندقحت 

  إلههأ كستكهأ إثت مغأاهكهأ كو ننا  ى كيأم دهني كمهس حسب أ كقول

وعن دأمهس دحى اسممدقتاه دأىحدي اتدشممل والن  كوا ت خنمأ  مجأنهة لحعنأية وأألطفأل كثنأء  هأب »
مأ كن «  Rose of Sharon Baptist Churchهوأ كوف شمممممأهون ال ع نانهة »لنيسل  ي تنهسمممممة الوا

لح هأجت حدى كدتاجع ااند أءا  النينهة إلى موقع ثأنو  كمأم ال ممممفقة ال دأحة  ي « مجأنأ»كقول تح ة 
و  تأن بهوألطواف دحى ال« إيفون»الهن. وتمَّ كسمممممبوع دننمأ تأنت والنكي كغأاه ال نول لبهع مندجأ  

والن ل الذ  ا يكس حبأ تبهتا لألطفألل يدتك صغأهن  ي الكنهسة. وتنأك تأنت السهنة الجنوب آسهوية 
ال شممت ة دحى اهاسممة الكدأب ال قنس كجْبِن  مس ال ممبت معي ومع شممقهقدي األتبت سممنًّأ مأ كجْبني، مع اونهأ 

أَل. وونيهي كن  الذ  مس امهأ ولح هأ. وتي الدي  تسمممت  يه القنأدة وأن كسممم حدي تأنت جنيتة وأن كجسمممْ
األسممم حة الدي تنتج كطتحهأ طفحةً  ي السمممأوعة مس الع ت مأ تأن لهأ إا كن ككون كسممم حة وسمممهطة  مس كيس 
ككى ال سمممممهي؟ مدى دأ ؟ مأذا تأن يشمممممدغم؟ مبَّ كووت؟ تذن األسممممم حة لب كضمممممع كحنا  ي مأأقل ولكس 

أذة مق ن  كن  عم السؤالل ثب السؤالل تأن ااى أ  . يَْحقَى اودسأمة كخَّ
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ك ضمممممم ال سمممممهحههس الوادنيس لهذا »لعم تذا تو الحأ و وهاء  وأ ل  ي الثأمنة مس الع تل وجأىوة 
وتأنت جأىوكي طبعة م ممموهة وألوان أاتهة ل أىة ق مممة وق مممة مس الكدأب ال قنس. كنَْظتج إلى «. العأم

ّه  ا يدعهس كن يكون القتآن تدأوي األول واألوحن  ال أ ي اآلن وكح نج هللا كن ال طأف اندهى وي  ي دألَب
ق ة  101 ه، تأن، الغذاء التوحي الوحهن الذ  كقنم، الحهأة إلى ال ؤمنهس. أا دحى ذلك كن طبعة الـمممممم 

ق ة مس القتآن؟  ي حهن، لب كَه شه أ مس تذا  101مس الكدأب ال قنس سحتكني و وهتأ. تهل سدبنو 
يٌّ  لل مفدأك حتف األ» ي تدى األطفأل الدي كدنأول اإلسممالم و أ  ههأ تدأب  القبهم. والهوم له  تنأك شممج

ل  أل جد عأ  «Cat Stevensمس كألهل يوسل إسالم رال عتوف سأوقأ وأسب تأ  سدهفهنو  « لكح ة هللا
ه النيأنأ . وعن  دتة وجهوة دحى  وأ  وحقى  هحههس ك ضم ال س»الحتة كدهي إدأاة اخدتاع الذا  وكََطوم

اقدحعني والن  مس الكنهسةل  نن منهسة اينهة إسالمهة جنينة سدجفدَي قتيبأل وتذن ال دشأطتة « ادنيسالو
أ دحى كجتودي  ي منهسمة كيأم األحن سمدكون ال نهسمة اإلسمالمهة  ال مغهتة ا كسمدطهع ااندظأه. وقهأسمً

سممة اإلسممالمهة الدى ولسممت وحأجة إلى كن كو ممي لحقأهئ كن ال نه«. مسممحهِهةل كو تكذا ا دت ممتج وبتاءة
«  كقتف الكحى»كخذ  كدتاا دحههأ السمممحأقهة البتي ة الطأتتة كدطدهأ خأأوقأ تبهتال إذ طحعت منهسمممة 

َهكْهأي وتذا كمت طبهعى ك أمأل وتم تأن ي كس كن ندوقع  هتن  ى حألة كحك البأىسة؟  ت أ صوَّ

تو شممممتيل حدأكة لنفسمممم،ل والذي يدتجب  ه، « النوا ذ ال فدوحة»وتنت قتك  منذ وقت قتيى تدأب 
شمممهودى معتوفل  حفت نظتي من، كشمممهأءج م أ لفت نظتي  ى تدأب إهشمممأا مأنجى تكتاتهد، لإلسمممالم 
وشمممعأىتنل والتقة  ى ذا  الوقت مع النيأنأ  األختيل  هو مثال يدقبم تم األصممموا  العألهة ال ودجة 

ا صممممممو  األذانل الذي ينعد، وألدشممممممنج  ى قتيد، الدى دأا لححهأة  ههأ وعن كن كقنمت و، السممممممسل الحهب إ
ن الهال دحى الجهم والكذب والنفأقل مع كن مبحا دح ى كن األذان  ى قتيدهب تو  والودهنل ويتي  ى دحوه
نفسمممم، األذان  ى قتيدى و ى تم القتي وال نن ال  ممممتية والعتوهة واإلسممممالمهةل وكنهب  ى مسممممأجنتب 

تهممأ يممأ كو ممأاي كعممألَْوا يممأ »ل وا يقولون  «الفالك حى دحى ال مممممممالةل حى دحى»يقولون مثح ممأ نقول  
مثال. ثب إننى ا كاهي تهل ي كس كن يكون « كووأ ي إلى ال ممممممالة يأ  جتي لعنكب هللا كيهأ ال جتموني

سهبل ثب وعن ذلك  األذان خفهضأ. ككتان يتين مس ال ؤذنهس كن يظحوا ي عنون  ى ال  ذنة حدى كنقطع كنفأ
ِ عون، كحنا؟ وم أ لفت نظتي دننن كيضممأ ال بأتأة ااى أل و نأسممبة يكدفون وأله   و،  ى ك ت أمهب ا يجسممْ

ووغهت منأسممبةل ودتوهد، اإلنجحهوية ال دحضممتة دحى ين كم، روإن لب ين  كيضممأ ذتت خحهال  كوه، وإامأن، 
لحق أه وتثتة مشممممأجتكهأ ل، وسممممبى م ممممتوف البهتكل وكن، قن كحقَّى كعحه ، كثنأء صممممغتن  ى منهسممممة 

 تانهةل وكح ه  لنيأنة ال حهى و كهت  ى اددنأقهأ  ى كحك السس و ى كهه ة نفس، لحقجسجوسة دننمأ يكبت ن
لوا كن سأهع كوون وسحب، مس ال نهسة وكحويح، ل نهسة كختي. ت أ كن اإلطأه الههواي موجوا كيضأ 

ت  كبعًأ ألتحهأل ثب  ى حألد،ل إذ تأنت كم، اإلنجحهوية الجنسممممهة ذا  جذوه يهوايةل وإن تأنت قن كن  ممممَّ
ْتِجعًأ إيأن إلى  كدحنت إسمممالمهأ وعن أواجهأ مس كوه، ومجه هأ إلى م مممتل  شمممكَّك تو  ى تذا اإلسمممالم مج
ستكهأ مس قبمل وم كقبَّم األمت كقبال  ت ك تتأ وكن م شأه إلى كن م اوا ع م ححهةل وتو مأ لب يفعح، حهس ك

 . طبهعهأ  هت واجن  ه، مأ يندو إلى الدشكهك

وصممل  ل  قن«النوا ذ ال فدوحة»وت ثم تدأب مأنجى كيضممأ تنأك ن ممهى لحشممذوذ الجنسممى  ى تدأب 
لنأ صأحب، وألدف هم الحىل ووأل و  وال وهة روالح   كيضأك مأ  عح، و، خأامهب النووى  ى صبأن 

دهأ هسممم حهس... حهس مأذا؟ يحسمممس كن يتجع القتاء وأنفسمممهب إذا كحبوا تى يطألعوا الحوحة النأطقة الدى 
هيشممة الكأكى لهذن الحأاثة  حب كدتك شممأهاة وا واهاة إا كوهاكهأل حدى لهأث الخأام وتو يع م د حد، 
، مس افء السممممأىم الحوت  واح تاه دهنه، ود حهة اإلنوال وال كأن الذي ك ت  ه، مس جسممممنن ومأ كحسممممه

وس،ل وقن كمسك وألستوال دحى ك خأذنل وتهل ذتى إلى اوهة ال هأن وعنتأ لهغسم ال نىه دس نفس، ومال
سبى مأ  سهت  ى كهجأء البهت و سقق دنن قنمه،ل وتهل تأن حذاؤن ي نه صوكأ وتو ي  ى يني، وعن كن 

ألحن  «وهضة النعأمة»كستب إله، مس مأء كثنأء الدنظهلي وتنت قتك   ى ال هل ال أ ى تذلك تدأب 
  ثحههة وهس الشممممهودههس  ى السممممجسالشممممهودههس ال  ممممتيهسل و ه، تو كيضممممأ تالم دس اندشممممأه ال هول ال

 وكحذذتب وذلك اون كي حتت دحى اإلطالق ه ب مأ يدظأتتون و، كمأم النأس مس النفوه مس تذا الشذوذل 
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وتو مأ كثأه حنق الكأكى  أكه هب وألنفأق وال تاو ةل إذ يتاتب يسمممممممدنكتون  ى العحس مأ يأكون،  ه أ 
 فجون دحه،  اللة شأدتية اا  ةيوهنهب وا يجنون  ه، كانى مؤاخذةل وم يجضْ 

ية نجهى محفوظ   نأ  القتن العشمممممممتيس  ى هوا ىم ث أنه كج، كوا مأ قتك لذاتتة اآلن  ت أ يندفض  ى ا
م ممأ هآن وطممم التوايممة  ى هححدمم، إلى البالا الدى كتمو  ى التوايممة إلى كوهوممأ « هححممة اوس  طومممة»

خ ت وقهأم طأىفة منهب وألدظأتت ا أدأ دس وكمتيكأ مس كسممأتم ال سممح هس ال وجوايس تنأك  ى مسممألة ال
م أهسممة الشممذوذ الجنسممى. وقن كثأه اسممدغتاوى كا يجن ال ؤلل مس مشممأتم مسممح ى الغتب مأ يسممدحق 
معألجد، إا تذيس ال و مممممودهسل  ضمممممال د أ احظدج، مس كعأطل التواية مع تأكهس النوددهس وشمممممبهة 

أ يسمممممممواتأ مس نووع إلى الحتيةل مع كن تأكهس الحأجة إلى كفهب ظتوف ال سمممممممح هس  ى كحك البالا وم
القضممممهدهس ت أ آخت مأ ينبغى كن يفكت ال سممممح ون  ى كقحهن الغتب  هه أل إذ ا ينق ممممنأ وح ن هللا كلوان 
الدقهقت حدى نضمممممهل إلههأ مأ يثبهِت كخحفنأ ويضمممممأدل الخحم لنينأ. وم أ كثأه اسمممممدغتاوى  ى األمت كن 

أتتا  ال طألبة وحق م أهسمممة الشمممذوذ الجنسمممى لب ككس واهاة مسمممألة اشمممدتاك مسمممح ى الغتب  ى كظ
آنذاكل وم لب كس ع كصالل وكنأ  ى وتيطأنهأ كواخت السبعهنأ  وكواىم الث أنهنأ  مس القتن ال ن تمل كن 
تنأك مسممممح هس شممممواذل  ضممممال دس كن يدظأتتوا مس كجم كقتيت حقهب تب وكمثألهب  ى م أهسممممة الحواط 

، تأنت تنأك مظأتتا  لهذا الغتض قأم وهأ  هت ال سمممممح هس. وتذن كول متة والسمممممحأق. وم ا كذتت كن
نون سممحأقهدنأ تذن ويشممدتتون  كسمم ع وأن تنأك مسممح هس ومسممح أ  شممواذه  ى تننا وكمتيكأ وكوهوأ يعضممه
 ى مؤك تا  خأصة وألشذوذ الجنسى ويد حون وهأ كثنأء كقني هأ وتنأمجهأ الشأذ  ى الدحفأأ يظأتتونهأ 

 . ول، وكندو إله،ل ولهب منظ ة كنوهت شؤونهب... إل دحى مأ كق

مس كيس اسمممممممد ن نجهى محفوظ إذن  كتك، تذن ااسمممممممدبأقهة؟ كنقول إنهأ دبقتية اإلوناع األاوى الدى 
ل «الواع  أهوى»كسدب ت ال سدقبم قبم وقود،؟ لكس مبحا دح نأ كن األسدأذ محفوظ لب يكس يومأ مس 

و كمتيكأل   أ الذي لَبَّ الشممممممأمى دحى ال غتوى وجعم شممممممه  التواىههس وم إن، لب يسممممممأ ت قق إلى كوهوأ ك
الهني  العتب وكحك ال فعوصممممة الشممممأذة ينودأن دس قوس واحنة ه ب كنأىى الومأن وال كأن والبه ة والخج

يجنتأ القأهئ  ى الف ممممممم « هححة اوس  طومة»كا إن، ألمت  تيىي لقن تدبت اهاسممممممة كححهحهة لتواية 
سق الث أنهنأ  مس القتن ال أصىل كونيت  ههأ «   ول مس النقن الق  ى»ى  األخهت مس تدأو  ى كوا

اسممدغتاوى ل وقل د نأ الكبهتل ولب يكس  ى حسممبأنى كن تنأك   ممالً آخت لب ي س كوان، وعن سمموف كطحع 
 دحى كحناث، دحى موقع مس مواقع ال شبأك وعن نحو دشتيس دأمأ. 

لحكهب  ى كختيأ  حهأك، دس ك الم م أهسممة الجن  الدى شممأتنتأ ولعحنأ تذلك لب نن  مأ تدب، كو هق ا
 ى ذلك الوقتل والهألة ال دألقة الدى هسممممم هأ لجو « دأصممممم ة النوه» ى إحني سمممممفتيأك، األخهتة إلى 

الوقأه وااحدتام الذي يقول إن، تأن يسمممموا صممممألة العتض آنذاكل وتأن ال شممممأتنيس  ى محتاب دحبل 
نسممممههس  ى سممممحوتهب تذا الوقوه ال حدتمي ووأل ثم ينبغى كا ننسممممى شممممغل وادأنأ إلى كن ندأسممممى وألفت

التوايأ  الدى يحبهِتتأ ج أل الغهطأنى وألشمممممممذوذ الجنسمممممممى لنهجة كن،  ى إحني هوايأك، قن كتي  دنن 
مضممأجعة كحن الفحول ل ممحفى ركو وأيت. ا كذتت وألضممبقكل ووأل ممو  وال مموهة كيضممأ. ت أ قتك  

ى كن الغهطأنى  « تدأب الهالل»تدأو، الذي صممممنه العأم ال أ ممممى  ى سممممحسممممحة لفأهوق دبن القأاه  ى 
خذ هاحد، دحى اآلخت  ى وصمممممممله دجأىبىهه ركهجو مسمممممممأمحدى دحى  قن ك ك،  يأ ية كختي مس هوا هوا
س و، الحناثهونك ِلذََتت وطم التواية ينل دحى خهأل  هت طبهعى.  اسمممدخنامى لهذا ال  مممطحي الذي يدهوَّ

 لحشذوذ الجنسى. شىء هلل يأ مولني« مولن»ءل  نحس  ى ا وأس كيهأ القتا

حأقههة لنقحهِى حججهأ الشممممأذة الدى كشممممهتتأ  ى وجون خحق هللا  ونعوا اآلن إلى شممممهخة اإلسممممالم السممممهِ
األسويأء  ى الن أع دس انحتا هأ إلى مضأجعة مثهالكهأ مس ونأ  حواء ونا مس الووات وتجم ت أ كفعم 

كتي إذا تأن هللا العحهب القنيت ا يتين كن يجعحني سمممممممحأقهة  ح أذا خحقني »   سمممممممأىت إمأء هللا الطبهعهأ
 سحأقهة؟ وتهل ي كس لحقتآن كن يسدنكت  ي آنه واحنه ال ثحهةَ ويعحس كن هللا يخحق تم شيء دحى كحسس 
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ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ   ڻ  ۀ  ژ «  السجنة»مس سوهة  7-6كقويب ت أ جأء  ى اآليدهس 

؟ تهل يفسمممت َمْس يندقنونني حقهقة كن هللال حسمممى الكدأب  ژہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے   ۀ   ہ  ہ 

أذةل وت أ جأء  ى  الذ  يحدومون و، الدوامأ صممأهمأل َخحََق دس سممأوق إصممتاه مأ  ي العألب مس كعناية كخَّ

ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺژ «  أ»مس سممموهة  26اآلية 

پ  ڀ  ڀ  ژ دحى لسممأن متيب دحههأ السممالم  « آل د تان»مس سمموهة  48ل ومأ جأء تذلك  ى اآلية  ژ

 .ژڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   

 دس ومس وهس الحجج الدى شمممممهتكهأ مأنجى  ى وجون األنقهأء الذيس ا يشمممممأطتونهأ تذا النن  قولهأ
التسمممممممأىم الدى كحقدهأ كعحهًقأ دحى إحني ححقأ  وتنأمجهأ ال تنأىى الذي كقنهم،  ى الدحفأأ الَكَننيه دس 
لذيس لب  لن أع دس مهولهب ال نحت ة والع م دحى كتويجهأ وهس الطبهعههس ا هأ  وا حأق الحوطههس والسممممممم

هس معأاية لح ثحههس مس مسمممممممهحهتح أ تنتج كو ه كعحهقأ  »كدحوث  طتكهب األصمممممممحهة وهذا الَقذَه ال ندس  
يسممدشممهنون وألكدأب ال قنسل تأن مس ال حدب كن يعقبهب مسممهحهون آختون ودأويال  مدسممأمحة مضممأاة. 
ل إذ لب يكس تنأك شمممممممكل دحى مأ يبنول  ي كن  تذا لب يحنث قَقه دننمأ تأن مسمممممممح ون يدهج ون دحيه

كن ال سح هس تأ ةً اون اسد نأء يعدت ون ال دهج هس ينطقون وأسب اإلسالمل تم اإلسالم. وا يعني تذا 
رمس اا ددأك الذ  يفهن معنى ال ممناهة  ي الطحهعةك تو اسممب مج ودة مس « الفأكحة»دحى ال ثحههسل  نن 

ال ثحههس ال سممممممح هس لنيهأ  توع  ي منن تبتي  ي د وم كمهتتأ الشمممممم ألهة وكوهووأ. و ي كوهندو دحى 
وعض اآلوأء واألمهأ  ال سممح هس. ولكس حدى إذا تأن الكثهت األقم يحقق حفمج دشممأىهأ السممنو  حضمموَه 

مس ال سح هس ا يشأطتون إسالَم ااكجأن السأىن كحكأَم، ال دحأمحةَ  نننأ لسنأ وألعنا الكأ ي لفدي حواها  
« شممأذ كحفويون»مع ااكجأن السممأىنل وإا تهل نفسممت السممبى  ي كن، مأ مس مسممحب واحن تدى إلى وتنأمج 

 «.لهسوق كأويال ونيال هحه أ لحقتآن؟ كو اك م و،

كتثت ج واا الهوم مس نظهتي، »ومس تنأ تأن اإلسمممممالمل حسمممممب أ ك دت شمممممهخة اإلسمممممالم السمممممحأقهةل 
التوحههس  ال سمممممممهحهة والههواية... مأ تنتج كدت ، كن ال ؤمنهس  ي النيأنأ  الدي خضمممممممعت كأهيخهأ 

نوع ل سح ون.  ألقأاة ال سهحهون ينهتون الدلإلصالك ا يد ت ون قطعأ وعقحهة القطهع ت أ يد تف ا
دأويال  ااختيل والكثهت منهب  كم منهب كن ينفي صمممممممالحهة ال الفكت   ي صمممممممفو هب. و ي حهس كن ل
ينفونهأل  ال كحن منهب ينكت وجوا ج حة تأمحة مس الدأويال . كمأ الههوا  هب مدقنمون و سممممأ ة وعهنة دس 

خدال أ  القأى ة ونحأطة ن مممموصممممهب ال قنسممممة وألدعحهقأ  وامج البأقهس. والحق كن الههوا يشممممهعون اا
ال نأظتا  وألدح وا نفسمممممم،. ودحى النقهض مس ذلك  نن  ألبهة ال سممممممح هس يدعأمحون مع القتآن دحى كن، 

ل خأنقًأ قنهكنأ دحى الدفكهت ال سدقم  «. وثهقة كجَحأَتى وا كؤوَّ

 نيأ و أ يقول، شهوخهب حدى ي بي البسأط كح يعنىل وألعتوى الف هيل كن دحى ال سح هس خحق قتآنهب
ويبقى أيدنأ  ى اقهقنأ ت أ صمممممممنع الحأخأمأ  الههوا وألدوهاة  ى كح واتب. ووهذن الطتيقة ا يكون كحن 
ونهأ سهتة  كحسس مس كحن. كي كن دحى ال سح هس مناواة ااء الههوا وأن ي أووا و، تب كيضأ وحه  يفضه

لدننين و أ كحنث، الههوا والن ممأهي مس كحتيل  ى تدأوهبل إذ مس ذا  ال يتكفع لهب وعن ذلك صممو   ى ا
الذي ي كس كن كواكه، نفسمم، دننىذ مس ال سممح هس دحى كن يفدي   ، وكح ة اندقأا واحنة ألتم الكدأب؟ وهللا 
نَِخة  ن كلقن احدتنأ واحدأه الهحنأ مع تؤاء النأسي إنهب يوجعون امأ نأ لهم نهأه  ى إ هأم كمخأخنأ الوَّ

القتآن والحني   قق ركو القتآن وحننل وطجنه  ى الحني يك تو الذي ينبغى كن ند سمممممممك و،ل كمأ كقوال 
حأخأمأكنأ ركق ممن مشممأيخنأ. حأجة كبتجم ال  ل صممحهييك  هى ونت د ممتتأ الذي ا ي ممحي كن يكون 

الكتيب حدى  معهأها لع مممممممتنأ. وتأ تب كواء اآلن يعواون  هنأاون وأن نخحق كقوال مشمممممممأيخنأ وألقتآن
ي ممبي لنأ كح وا ت أ لحههوا كح وال وا نشممعت وألنونهة كجأتهب. يأ ج أدةل اهسمموا دحى وته  نفدي الشممبأك 
كم نغحق الشمممممممبأك؟ وا إخأل القأهئ وحأجة إلى كن كقول ل، إن الهنف  ى الحألدهس ج هعأ تو قطع هقبة 

هن،ي  اإلسالمل تمٌّ وطتيقد، وِسكهِ
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السهأق كنهأ قن و عت دحى هكس الف م الثأنى الذي نقحنأ من، النت السأوق وم أ ل، مغوان  ى تذا 
وتذا كمت طبهعىل إذ إن سحأقهة مثحهأ ا ي كس كن كعجبهأ جنة «. سبعون حوهية»تذا العنوان ال وحى  

ال سمممممح هس النظهفة الدى يسمممممد دع  ههأ كتحهأ ااسمممممد دأع الفطتي الطأتتل وكتينتأ كن ككون جنة شمممممأذة 
رولب ا؟ تم سنن ع لهب شه أ مس جهبنأ؟كل « السأاية وال أأوتهة» ههأ الحواط والسحأقل ووأل تة  ي أَهس

وذلك حدى ككد م القعنة وكححو وك ممممبي آخت صممممهححةي وإا  كهل يسممممد دع الشممممواذ وجنة ينق ممممهأ كحك 
 ن وكاوهب؟ رآسلي كقاألطبأق ال دبَّحة الدى ا يكون طعأم الشواذ شههًّأ ونونهأ ت أ كقول تدبهب وك المهب 

قحة كاوهبيك. وم أ ل، مغوان كيضأ كا يجن الحواطهون والسحأقهأ  اس أ يطحقون، دحى منظ دهب الشأذة إا 
ركول سمموهة  ى القتآن الكتيبك محأولةً منهب وم س وهاءتب كننه  طهأهة ال  ممحل رمثح أ « الفأكحة»

دحى ال أخوه الذي يودب كن، تأن « هطأنهةاآليأ  الشممم»لب يجن سمممح أن هشمممني اسممم أ يطحق،  ى هوايد،  
ْهس  دأىشة وحف ة وأينى «الحجأب»موجواا دحى كيأم التسول إا  ل وتو مأخوه يضب كسع نسأء يس َّ

ونت خوي ة... إلى آخت األسممم أء الكتي ة ألمهأ  ال ؤمنهس الطأتتا كل وإن أد ت السمممحأقهة كن اسمممب 
نأ ومتة كختي نجن كنفسمممم«ي هن معنى ال ممممناهة  ي الطحهعةمس اا ددأك الذ  يف»منظ ة ال ثحههس مأخوذ 

ون كنفسهب وـمممممممـممممممم سهأق مع الدقنمههس والشهودههسل  هب الذيس يس ه «ي ههسالطحهع»و« الطحهعة» ى تذا ال
ْت حنأجتتب ا أدأ دس حق  ووأل نأسممبة  قن تأن الشممهودهون كيضممأ مس وهس مس ه عوا كصممواكهب حدى وجحَّ

،ل مثح أ تأنوا دحى هكس مس تبهوا لن تة حهنه حهنه وك جهن هوايد،  سح أن هشني  ى م أهسة إوناد
ل الدى حشممممن  ههأ تم قوان لن ع الفدأة ال سممممح ة إلى الونأ وإ تاى، لهأ و قأه د، «وله ة ألدشممممأب البحت»

هس أوذهيعة كنهأ إن أ كحطب وهذا اانحتاِف البأىِ  قهواَ ال جد عِ ال سمممممحِب التجعىهِ ال كبحةَ لحتيدهأل وك 
حقهأ الطبهعى  ى ااسد دأع وجسنتأ ت أ يححو لهأ اون أواتل ت أ كن، لب يدتك شه أ يعدو و، ال سح ون 
إا كع ن إتأند، وسمممبَّ، وكحقهتن  ونءا مس هللا سمممبحأن، وكعألىل ومتوًها وألتسمممول الكتيب والقتآن ال جهن 

 الذي جأء و،ل واندهأء وألشتيعة والعبأاا ي

ْبهدهأك الدى كسممون وهأ شممذوذتأ السممحأقى وجننأتأ كتاا دحى كننأ إذا ككهنأ  دهأ ركو وأألحتي  شممج جه إلى حج

 ژتالم ال شتتهس الذيس تأنوا إذا ادأتب التسول األتتم إلى نبذ تفتتب وكوثأنهب كجأوون  ى دنأا  بى  

ا سممممممحأقهدجنأ تذا الكال[148 األنعأم] ژ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ م . ودجهى كن كتاهِ

. إننأ لو اكبعنأ منطق  سالمدهأل ايسل قَبَِحىٌّ البنوي ال دخحلل وتى الدى ا يعجبهأ اإلسالم ألن،ل ت أ كقول و
ى  إهشأال دحى حهس « إهشأا» راحظوا كيهأ القتاء تهل كن كحوال تذن البنت تحهأ معكوسةل  هى كس َّ

ك كموه الننهأ تحهأ دحى مأ تى دحه،ل كنهأ تحهأ إ الل  ى إ اللك  حس يكون لذلك مس معنى إا كن ندت
وحجة كن تذا تو خحق هللا. ودحى تذا  ال ينبغى كن نكأ ي  قتا كو مت أ كو  و ى كو وسأخة كو جال ة 
كو جهالل كو نسممعى إلى كغههت كي شممىء كو كي و ممعل  هكذا تى الننهأ الدى خحقهأ هللال وإا  حو تأن هللا 

ن  هتن تو و عت د، منذ البنايةي ثب ل أذا تدبت تى تدأوهأ تذا؟ كلهسممت يتين منأ كن نغهت  ههأ شممه أ لكأن ق
تدبدْ، لندوة ال سممممح هس إلى كن يدغهتوا؟ طهىل مأذا لو كن ال سممممح هس طقهْت  ى امأ هبل ولهب دننىذ تم 
 الحقل وقألوا  هاسمممنأ وكلل وتطوشمممة قني ة ا كغهمت وا كغههت؟  أهلل قن خحقنأ تكذال وألضمممبق مثح أ خحق
إهشأا مأنجى سحأقهة. وا ي ي كن يفكت كحن  ى كغههت خحقة هللال ألن، سبحأن، وكعألى لو تأن يتين منأ 
ونهأ دحهنأ لَغَهََّتنأ تو  أم وأ ه مممأ ال فعوصمممة السمممحأقهة ومس يقفون وهاءتأ ويَؤج كن ندقنم وندحضمممت ونَحج

ل نطق الذي كدبع، شممهخة اإلسممالم ونفسمم، ول أ كحوَجنأ إلى كجشممب تم تذا الدعى وخوكة النمأني تذا تو ا
سحأق  حسىل ودنني كنأ وحنيل ومس »الجنينةي كم كتاتأ قأىحة   سويا ال إن تذن الحجة ا ك حي إا لد

؟ لكس ال بنك األخالقى ا ون كن يد هو وألشمم ولهةل  نمأ كن نأخذ و،  ى تم مجأا  الحهأة «وعني الطو أن
 .عهنا دنأ  هت مأسوف دحه،ونع هِ ، دحى تم النأسل وإمأ كن نطتح، و
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إن هللا قن خحق تم شىء  أحسس خحق،  عالل ا يشأكه كحن مس ال ؤمنهس  ى تذا وا طت ة دهسل إا كن 
ال ق وا وأآلية الكتي ة تو دك  مأ كقول، تذن السحأقهة ك أمأل  أهلل دننمأ خحق البشت إن أ خحقهب ذتتا 

لب يكدل سمممبحأن، وهذال وم حذهتب الحواط والسمممحأق ونبههب وكنثى لهدواوجوا ا لهحوطوا ويدسمممأحقسل ثب 
إلى كن تذا اانحتاف إن أ تو ِهْج ل مس لنن الشهطأنل الذي يوسوس  ى صنوه ونى آام  هجِ هخون ل، 
كو يجْعِت ممون دن، حسممب أ يخدأهون  ى  مموء مأ سممبق كنبهههب إله، ومأ يتان العقم السممحهب الذي لب يحوث، 

وة ال نحت ة ال نحطة. لكس سمممممممحأقهدنأ كتين منأ كن نعب  وألقتآن ت أ دب  كتم الهوي ال أ ون والشمممممممه
ْنَكته َوِس ل وإا تناكْنأ ودتك اإلسالمل وتأن  الكدأب وكدأوهب تى نححم لهأ مأ تى متككسة  ه، مس شذوذه مج

 ى  العفسكتتهأ اإلسممالم سممهقحى مواأيس النيس والحهأة هكسممأ دحى دقىي كو تأن اإلسممالم يتين وقأء تذا 
وهد، ال عطَّت النظهلل كو تأنهأ ا كوال مسمممح ة وعن تم الذي قألد،  ى حق هللا والتسمممول والقتآنل ووعن 
تم الذي ككد، وكأكه، وكندو إله، مس ك ت أ  وك عأل شأىنة كبع  دحى القىءي ا يأ شهخدأنل اإلسالم  ى 

ا يقبم إا طهبأ. ومأ امت كحبهس   نى دنك ودس شممممممذوذكل  هو ت أ قحنأ ايس طأتت تتيبل وإله، طهى
كواا »الههوا وكدفددهس وكذووهس  ى تواتب وكَتْينَهب ك ضمممممممم الخحقل  ح أذا كدعبهس قحبك مع ال سمممممممح هس 

ونا مس كن كأخذي الطتيق مس ق ممهتن وكحدحقى وسمماللة يعقوب الذيس ينأسممبونك ويوا قونك و أ « الذيس
مس كواا إسمم أدهم ال فقوا منهب األممل وتفى هللا الحوطههس  سممجح، دحههب العهن القنيب مس مخويأ ل ونا

 والسحأقهأ  مدأدى كألهل الكدى وإدناا البتامج الدحفأأية  ى الندوة إلى الشذوذ؟

لقن سممبق كن سمم عنأتأ كقول مأ كقول  ى ال واأنة وهس اإلسممالم والشممذوذ الذي اودجِحهَْت و،ل وونا مس كن 
نتاتأ كجأتت وهأ وكفأخت وكدهب األطهأه الشممممممت أء  ى كذواقهب ودقولهب  كسممممممددت وهذن العوهة األخالقهة

دننمأ جعحني »ودقهنكهب وكهنا وأن، إمأ كن يوا ق ال سممممح ون دحى سممممحأقهدهأل وإمأ كن كدتك اإلسممممالم  
ه كمحي  ي الدو هق وهس مثحههدي واإلسممالم إلى واحن  د حي  ي الدحفويون شممخ ممهة دأمة كتثت شممهتة كطوَّ

ه حألدي ااسمممدثنأىهة  ي الج ع وهس تويَّدهس. وقن مس انشمممغأ اكي. وتأن ال شمممأتنون يتينون مني كن كجوتهِ
اج ِْعتج إلى نووة حأاة مس ال تاجعةل وم هاواكني حدى إمكأنهة الدخحي كخهتا دس اإلسالم مس كجم الحى. 

ذا ال عنى وطتيقةه وتأ تى ذي ككته ت«. اس عوا  ك م حأ و ك ضم مس تذا الحأ و لحدضحهة وأ  شيء؟
 هت مبأشممتةه مفه ةً إيأنأ كنهأ إن تأنت ا كوال حدى اآلن مسممح ة  ذلك وفضممم سممعة األ ق والدفهب الذي 
ًدأل وم يحبونهأ  كجنن  ى القأهة األمتيكهة له  إا. كق مممممممن كنهب ا يجنون  ى شمممممممذوذتأ ِدَوًجأ وا كَْم

شمممأشمممد، وطحعدهأ البههةل وكنشمممت دحى ال إل  ويشمممجعونهأ ويفدحون لهأ الدحفأأ دحى م مممتاده، لدطم مس
هوك ااسمممدطالع تذن تي الهواء الذ  كشمممعت وأامدنأن ألمهتتأ الشممم ألهة »ادوكهأ السمممحأقهة الحواطهة  

دحه،.  في تثهت مس وقأع العألب ااسممممالميل إذا تأن ال تء كتثت م أ مقته ل، كن يكونل ككون قه د، كقم. 
د دع ال سح ون وألحتية  ي كن يكونوا ذو  كوعأا مدعناة. وتذن تي حأل و ي تثهت مس كمهتتأ الش ألهة ي

سمممبد بت ركيحولك  ي نهويوهك األب مهكأل جأاتل وتو  11كجنأس مس شمممدى األدتاق. وتأن مس  مممحأيأ 
ق  تأثولهكي ِمثِْحيه نعأن اإلطفأىهون الذيس هدأتب طهحة سمممممنوا  رقطَّْعِت قحبنأ يأ شمممممهخة دحى تذا الق  

ك. كعناية البشممممتل كعناية األ كأه. ولكب كن كجنوا العالقة وهس ااثنهس. كنأ وجنكجهأل وتذن العالقة ال أووني
كنقذ  إي أني وأإلسالمل حدى اآلن. لو نشأ ج  ي وحن مسحب ل ت ج دحى األهجي مححنة  ي قتاهة نفسي. 

ق  ي ك  مو ممموعل وألني كدهش  ي تذا التتس مس العألب حه  كسمممدطهع كن كج كت وكخدحل وك وه كد 
إنهأ كح ن هللا دحى كَْن لب كفقن األمم وأإلسممممممالم «.  قن كعح تج ل أذا ينبغي كن ا ك قن األمم وأإلسممممممالم وعن

وعنل   أ أال األمم يتاواتأ  ى كن ككسى ال سح هس إلى صل ادوكهأ الشذوذية النجسةي ونحس ونوهنأ 
 كيضأ نح ن هللال الذي ا يجْحَ ن دحى مكتونه سواني

ن تهل نفست السبى  ي كن، مأ مس مسحب واح»إن العأشقة ال غتمة صبأوة و هشهم كدسأءل وأسدنكأه  
كدهب  وتى لذلك«. كو اك ممممم و، لهسمممموق كأويال ونيال هحه أ لحقتآن؟« كحفويون شممممأذ»تدى الى وتنأمج 
كدت ، كن  كتثت ج واا الهوم مس نظهتي، التوحههس  ال سمممممممهحهة والههواية... مأ تنتج »اإلسمممممممالم وأن، 

ال ؤمنهس  ي النيأنأ  الدي خضممعت كأهيخهأ لإلصممالك ا يد ممت ون قطعأ وعقحهة القطهع ت أ يد ممتف 
 ال سح ون.  ألقأاة ال سهحهون ينهتون الدنوع الفكت   ي صفو هب. و ي حهس كن لكم منهب كن ينفي 
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وا ج حممة تممأمحممة مس صمممممممالحهممة الدممأويال  ااختيل والكثهت منهب ينفونهممأل  ال كحممن منهب ينكت وج
الدأويال . كمأ الههوا  هب مدقنمون و سمممممممأ ة وعهنة دس البأقهس. والحق كن الههوا يشمممممممهعون ااخدال أ  
القأى ة ونحأطة ن مموصممهب ال قنسممة وألدعحهقأ  وامج ال نأظتا  وألدح وا نفسمم،. ودحى النقهض مس ذلك 

ل خأنًقأ قنهكنأ دحى الدفكهت نن  ألبهة ال سمممممممح هس يدعأمحون مع القتآن دحى كن، وثهقةل كج   َحأَتى وا كؤوَّ
وأخد أه كتين كن ينول اإلسالم دحى صو  انحتا هأ وشذوذتأل ومأ تذا ككون األايأن. إن «. ال سدقم

اينأ ي هن الطتيق ل واولة تم منحتف انحتا ،ل وم أهسمممممة تم شمممممأذ شمممممذوذنل ا ي كس كن يكون اينأ 
 .س أويأل وم اينأ مس لنن الشهطأن

مأ النف   ى إن ا هأ مس اانحتاف واانجتافل ك هذب الغتاىو وكح ه تذنل إن أ جأء  لد يأ  يأنل  ألا
 ممممتامهأ  الل إذ الشممممهوا  والغتاىو لهسممممت وحأجة إلى مس ينف   ههأل وم كحدأت إلى مس يدعأمم معهأ 

ب يأ  ة حأل لوأحدتاس ولبأقة. تذلك لب كأ  األايأن و  أاهة الغتاىو. تال ا يقول وهذا دأقم. ودحى كي
أ لب كسممدطع كن ك ممأاه الغتاىو وكق عهأ وال هح ة كو توااة  اإلسممالم وذلكل وم ككت و، كايأن كختيل ول ه
اسمممدناه  مس النأحهة األختي وكهخت لهأ الومأم ك أمأ وكتتدهأ كفعم مأ كشمممأء. والسمممحأقهة ال فعوصمممة 

ل نينهب ونس ي لهأ وألسحأقل ولحتجأكتين منأ كن ندالدى ونيس مح ن ال أ ى النقى ت أ كالدى  هتنأ و
نَّدهأ وألحواطي إننأ لو كخذنأ و نطقهأ تذا الشممأذ ال نحتف ل أ وقهت قه ة واحنة تتي ة  ى  م س تب دحى سممج
األهضل وم ل أ وقى ايس كو إسالم   ألقأكم الذي يجن لذة  ى إأتأق النفوس البشتية سهطألبنأ وأن نكون 

أ ل، هح أء  نقنم ل، كأويال آليأ  ال ِ ِحى معنأتأ وحه  كجوه قتآن الكتيب الدى كدودن القدحة ونأه جهنب يَْق
القدم. والسممأهق الذي يجن لذة  ى ا د ممأب مأ دنن اآلختيس اون وج، حق سممهطألبنأ وأن نكون هح أء 
و، ونقنم كأويال آليأ  القتآن الكتيب الدى كنأاي وقطع ين السمممممأهق وكهنان وعقأب اآلختة يجعحهأ كسممممم ي 

ا ودسممممحق ال واسممممهتل  دحك مه ة خطتةل وم وألنخول دحى كتم البهت الذي يتين سممممتقد، مس البأب ل،ل 
، ويختت مشهعأ وألندوا  واألمنهأ  الطهبة. ويأ حبذا لو أاا  و ى دو النهأهل  هنخم ويقجشه مأ يتين قَشَّ

ل حبدهس  أوجى دحى كتم البهت كن يجهووا لحهِت مأ يتين سمممممتقد، م ِ نهب وعن كن يد مممممم وهب َتَتمج ال ؤوه
ة الدى كحوي تم مأ لذ  تَّ قبحهأ وهومهس وحه  ا يضهع وقد،  ى ااندظأه  ى ال ألةل وم يذتى  هجن ال م

« لحس الو أء»وطأب م أ  ال ث ن، وخل وأن، جأتوةل  هأخذتأ وي ضمممممممى لحأل سمممممممبهح، وتو يغنى 
هم كن تححةي كتي تم كتين دأشقة مهشلعأشقة مهشهمل لكس وعن كوأيع، كوأيعأ موسهقهأ جنينا ينأسى ال 

والحت والح ممممة كتتموت أ وانولوا له أ د أ »يكون دنننأ آيأ  شممممهطأنهة كجتي دحى تذا النحو مثال  
و ل ك«يتينان ستقد، منكبل ومس يشفع ذلك وألندأء له أ وت أ خأهجأن يح الن مأ كخذان  ح، ثواب دظهب

يهأ ل وال أأوتهههس وال أأوتههأ ل كدن  كمتيكأ لهب ولهس إن الحوطههس والسحأقهأ ل والسأايههس والسأا»
مهشممممهحهس ومهشممممهال  يحوطون وهب ويسممممأحقنهس ويدحذذون وهب ووهس إلى كون اآلونيسل اودهأًجأ ووسممممأخة 

 يَحنَأنَْهِك يأ شهخة اإلسالم«. مق و ى التقبة ال الدهس

مأ ااموا يعهشمممممممون  ى كمتيكأ حدى هشمممممممأا خحهفة ال دنبئ الكذاب وككبأد،ل الذيس تأن كحتي وهبل 
ويدبعون مأ يخططون، لهب تنأكل كن يقولوا ونوأحة الشمممذوذ الجنسمممى وهس التجأل والنسمممأء ت أ كتين تذن 
ال حعونة الننسمممممممةل تذا النبى الكذاب وككبأد، لب يقولوتأ ه ب ذلك واانوا تذا الختوَت دحى الفطتة الدى 

ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ژ ول، كعألى   طتنأ هللا دحههأل إذ قأل مدنب هب كفسهتا لق

إن األمة الدى كدسأمي مع الشذوذ الجنسى مثال ي كس كن يعأقبهأ   »[ األنفأل] ژىئ  ی  ی  ی  ی   

 A community that tolerates homosexuality, for example, may be hit byهللا وولوال 
an earthquake .»قعهب ال شمممبأتىل وتو م. صمممنيقىل كن، مثح أ يخحق هللا ت أ تدى كحن ككبأد،  ى مو

أ وا  وعض النأس دجْ ًهأ  ال يعفههب د أتب مس وجوب اكهبأع القأنون اإللهىل ويخحق وعض النأس صمممممممج ًّ
يعفههب َصَ  هب مس وجوب اكهبأع ذلك القأنونل  كذلك ينبغى كن يكون األمت مع َمْس دننتب مهول جنسهةل 

 هول مس وجوب اكبأع القأنون اإللهى ومكأ حة ذلك الشمممذوذ  ى كنفسمممهب وكم وسمممهحة  إذ ا كعفههب تذن ال
 طبهةً تأنت كو اجد أدهة كو نفسهةً كو اينهة... إل ل ولسوف يبتؤون منهأ إذا صنقت العواىب. وله   ى 
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 القتآن مأ ي كس كن يسممون الشممذوذ الجنسممى وأي حألل وتم مس يسممدسممحب لدحك النواأع الشممأذة وينول
ْوا  دحى حك هأ ا دحى حكب هللا  حسمممموف ينأل العقأب اإللهى. كي كن ذلك النبى الكذاب وككبأد، لب يت ممممَ
كن يَدَنَْتنَْوا إلى تذا النَّْهك ال نحق مس وسمممأخة الجسمممن والنف  والخحق. وتذا تالم صمممنيقى ون ممم، ت أ 

اا ال وقع ل،ل وه وتو سممممؤال يدكته تثهتا مس  وها و وقعهب دحى ال شممممبأك هاًّا دحى سممممؤال وجه، كحن هج
  القتاء حسب أ يقول  ى الدقنمة

This is a reply to a question like many others we receive on our web site . 

QUESTION: «My question concerns the issue of homosexuality. contentious 
issue. Is  
homosexuality normal/natural? Is it accepted in Quran? How to deal with people 

who are homosexual? Can homosexuals be submitters  .»? 

-Homosexuality is a sin. Men and women should abstain from any practice of 
Homosexuality. Homosexuality is prohibited in Quran per the example of the 

people of Lot. The following verses will make this clear, God willing [7 80-81 .] 

Lot said to his people, «You commit such an abomination; no one in the world 
has done it before! »You practice sex with the men, instead of the women. Indeed, 

you are a transgressing people» [26 165-166 .] 

Do you have sex with the males, of all the people? You forsake the wives that 
your Lord has created for you! Indeed, you are transgressing people . 

The Quran forbids any sexual relationship other than in a marriage between a 
man and a woman. Many homosexual men and women claim that they are born 
with their sexual preferences and that they have no choice. Although this point is 
very much in dispute in the medical world, it has no support in the Quran. Even 
then, irrespective of the nature of homosexuality, this matter would not affect the 

laws spelled out clearly in the Quran . 

We know that this life is a test. Everyone of us has his/her own test. For example 
someone may be born blind, but that person is expected to live his/her life 
according to God's law. Others are born poor, short,  
tall, weak, missing fingers, having big nose...etc but all of them are  expected to 
follow God's law. Some men or women may never marry in spouse. As per the 
Quran they still have to live a chaste life and avoid any sexual contacts outside a 
feelings to follow God's law. It is a major test and not an easy one for many. Only 
those who submit to  
God will do everything they can to follow His law. They know that their salvation 

and eternal happiness rests in doing so . 

Since God condemns homosexuality, then we have to believe that a man or a 
woman with homosexual feelings is expected to behave like any other human being 
and follows God's laws if he/she truely believes in them. He/she shall resist his/her 

feelings , maintains abstinence , use all available resources of help including  
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medical, social and behavioral therapies to overcome their behavior and 
feelings. They should pray to God to help them getting over it and submit to God's 
sees homosexuality as gross sin. Only those who steadfastly persevere in obeying 

God's law will they pass their test and confirm their submission to God . 

For a person who asks, «why me?» We know God is the Most each one of us a 
fair test and a fair chance. He assigns the tests to suite each one of us soul beyond 

its means (23 2 . 

دحى كن  سممموق دأشمممقة مهشمممهم دس اإلسمممالم ا يقل دنن تذا الحن ه ب كن، وهذن الطتيقة  سممموق وال 
حنهل و سممموق دس تم حنه. إنهأ كؤتن كن اإلسمممالم له  شمممه أ آخت  هت مأ جأء  و، الههوايةل ومس ثب  ال 

ينهب ألن تذا النيس الذي يفأختون و، إن أ تو مأخوذ مس ايأنة الههوا  اادى اددقأا ال سح هس وأ ضحهة ا
 -اندقحتج إلى محل  ممممممخب آخت مس محفأ  حقوق اإلنسممممممأن  معأمحة الذمههس.  بسممممممبى الدقألهن الههواية»

ال سهحهة الدي يدحنه منهأ اإلسالم  نن لني القتآن الكثهت م أ يقول، دس الههوا وال سهحههس. وتو يكهم 
يْطِت  دهسممى ووصممف، ال ني متة.  كتثت مس« ال سممهي»ي دحى إوتاتهبل كب النيأنأ  الدوحهنية الثالث. وج

تنأ وكون  ويأكي دحى ذتت متيب كم دهسمممممى الهسممممموع إيجأوأ دنة متا . يضمممممأف إلى ذلك كن القتآن يذتهِ
حة»الههوا يند ون الى كمة  فَضمممممَّ حون؟ الههوا؟ اقَّْقتج  ي « مج وعض الدتج أ  تي ونو إسمممممتاىهمي مفَضمممممَّ

اإلنجحهوية لحدوثق. إأاء تذن العواطل الحأهة كجأن كجناانأ التوحههس يكون مس ال نطقي كن يشهت القتآن 
مأ ااموا مؤمنهس وأهلل والهوم « اخوفل دحههب وا تب يحونون»دحى الههوا وال سهحههس وأن يط  نوا كْن 

 . اآلخت ت أ كنت دحه، تدبهب ال قنسة

ت القتآن و مممممتاحة كْن ا ايس إا اإلسمممممالم.  تيى. كم يأ كجَتي كتو حقأ  تيى؟ مس جهة كختي يعدب
 ث ة  كتة  ي  أية األت هة تنأ ا شممممميء يفوقهأ كت هة  ي كوقأكنأ ال شمممممددةل وتي كدعحق وسمممممبى ظهوه 
سنهس. وقن حنث ذلك  اإلسالم كصال. تم مأ ينبغي كن يؤمس و، ال سح ون نول دحى الههوا قبحنأ وآاف ال

لة ودحولهب إلى دبأاة األصنأم مثم العجم د ننمأ سأه وعض الههوا  ي طتيق الضالل دس الحقهقة ال نوَّ
الذتبيل  أسممدثأهوا دحههب  ضممى هللا. ركاه ل كاه   ك  خألق تذا الذ  يغأه مس مولوا وقتة؟ كحسممىج 

  حوه الجوتتكن، خألق يسممعى الى ال ممحي وهس قبأىم  ي احدتاب ااىب مع وعضممهأ وعضممأ مس خالل ال 
ال د ثم  ي ايأنة مشممممدتتةك. نعوا الى البقتة.  نن انبعأث الوثنهة اقدضممممى إهسممممأل واحن آخت مس كونأء 
إوتاتهب لدذتهت دألب السأمههس وحقهقة هو،ل  كأن مجيء الههوال وتذلك نوول الكدأب ال قنس الذ  يج ع 

َهف دنن ال سمممممممهحههس وأسمممممممب العهن القنيب ّْ ك. ولكس  ي النهأية ونك وعض تدى موسمممممممى العبتانهة ر ج
ال سممهحههس ينَّدون كن ال سممهي تو هللال  ضممال دس تون، اوس هللال وله  هسمموا آامهأ اصممطفأن هللا الواحن 

 األحن. لقن تأنت الوثنهة كهنا وت ع هكسهأ ركو هؤوسهأك مس جنين.

ح نال وتو حفهنل آَختج مهالاية دأا هللا إلى قأى ة ال تشممحهس لحنبوة واخدأه م 610لذا  ي حوالي سممنة 
ل مس الفسممممأا الذ  كدأث،  ه، الههوا وال سممممهحهون. وكين أ  دحتج  مس كحفأا إوتاتهبل لدطههت تالم، ال نوَّ
القتآن لب كتس قق وعهنة دس هسممألةه تثهتا مأ كدكته وأن مأ سممبق، مس تدى مقنسممة جنيت وألدبجهم. متحبأ 

غة الدي ل َّ  بأل هأ قبم لحظأ   كن الجهم القَبَحي ا ي كس كن يكون وكب إلى الفكتة ذا  األت هة ال حتج إله
وجن ج كن الههوا لهسممممممموا تحهب الذيس يجَقأل « اآلخت»حقهقة. ودننمأ كدن ج قتاءة القتآن لحدب مممممممت  ي 

لح سح هس كن يجدنبوتبل وم  قق كول ك الذيس يسختون مس اإلسالم ووصف، اينأ تأذوأ دحى نحو مدأصم. 
  .س كن ا ينكتوا صحة النيأنة الههوايةل وإا  ننهب يسه ون إلى اينهب ذاك،وينبغي دحى ال سح ه

ولكس إذا تأنت الههواية واإلسممممالم ايأنة واحنة   أ تي الحك ة  ي جعحه أ تهأنهس منف ممممحهس؟ ودحى 
الغتاه نفسمممم، مأ الحك ة مس اإلوقأء دحى ال سممممهحهة؟ كو الهننوسممممهة؟ كو البوذية؟ كو السممممهخهة؟ ولكب كن 

 ألوا الفتا أ  الدي كحي ذلك. ل أذا ا ندخحى دس إحسأسنأ الن هس وألدفوق وننظت إلى وعضنأ وعضأ ك 
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دحى كننأ مس صممنع خألق واحن؟ القتآن ا يدهتب مس تذا السممؤال األتثت كنكهنا مس األسمم حة األختي 
 ت معدت أ كن د متحهأل  هو يقول إن هللا جعم لكم قوم شممتدة لحفوتب دحى الدسممأوق مس كجم د م الخه

دحب   ي كنفهذ مشه ة هللا. كنأ وكندب ا« األحق»الخهت لس يكون م كنأ إذا اشدبكنأ  ي خال أ  دحى َمْس تو 
لنأل ودحهنأ كن ندخطى تذن ال عضحة. والقتآن يؤتن لنأ كن هللا سهدكفم ودسوية خال أكنأ ال ذتبهة حهس إله، 

الخهت إن أ تو ادوة كحولت مس الشممممطأهة  ي دألب ال أل  نعوا.  ي تذن األثنأء  نن الدسممممأوق دحى د م
نِع منهأ.  واألد أل إلى اإلوناع الفني  ي كنأول الطهنة ال قنسمممة ذاكهأ والنكب دحى كحسمممهس ج أل مأ صمممج
ويدالأم مع تذن ال  أهسممة النا ع اآلخت لقتاه هللا كن يخحقنأ كقوامأ وِمحاَلً شممدى  لكي نشممعت ووجوا حأ و 

أهف دحى وعضمممنأ وعضمممأ.  أألمت ت أ لو كن الخألق يتين لنأ كن نسمممدخنم ااخدالف تأسمممحة يغتينأ وألدع
 . جحهن ونا مس اسدخنام، ذهيعة لالنكفأء إلى أوايأ مدقأوحة

كقت وأن تذا مأ ووا  كن يكون ال عنى مس األلل إلى الهأء. ولكس تم شممممممميء مطتوك لحدأويم ألن 
«.  منهب»وا مس الههوا وال سمممهحههس كصمممنقأء لهب تهال ن مممبي القتآن يشمممهت دحى ال سمممح هس وأن ا يدخذ

الذيس ا يهنيهب هللا. وث ة تالم دس إنوال كذي شمممنين « القوم الظأل هس»وتو يدحنث دنهب ووصمممفهب مس 
و مممممممتب هقأب و تض الجوية دحى كتم الكدأب إكأوة لقأتتيهب ال سمممممممح هس. تالم مخهل وحقل وتذن 

ال سمممممح هس الذيس ينيتون ظهوهتب إلى الوىأم وهس األايأن. ودنن ال قأطع كضمممممفي صمممممنقهة دحى كول ك 
تؤاء يجوأ لحذمههس كن يوَجنوال ولكس قطعأ له  دحى كسمممممأس مس الدكأ ؤ مع ال سمممممح هسل وقطعأ له  
دحى مسممممدوي واحن معهبل ألن اإلسممممالم له  مجتا ايس آخت يضممممأف إلى وقهة األايأنل وم يعحو دحههأ 

قل وهسمممممممول، خأكب األنبهأء  ي خنمة الواحن األحن. إن، لخهأه كن يجْقَتك القتآن ج هعأ وحكب تون، ايس الح
 دحى تذا النحو. كَوله  تذلك؟ ولكننأ لسنأ وادهس وهذا الخهأه.

ك هحيل  أنأ ا كخدأه تذا الدأويم وأل تة. وكنأ ا كجهين كن ك مممممممتب جأه  »لعم كحنتب يحدج قأىال  
. نعبل «ي دحى تأهتي الههوا. إني إنسممأن حسممس الطوية وحق السمم أءاحدفأل، وعهن تأنوتأل  ال كحسممبهن

إنك دحى األهجي حسمممممس الطوية.  حدسمممممأل نفسمممممك مس وأب تذن الطهبة  تم اخدت ج كن ككحني ااددقأا 
الشمممممأىع وهس مسمممممح ي ااكجأن السمممممأىن وأن اإلسمممممالم مدفوق دحى ال سمممممهحهة والههواية؟ إننأ  أهقون  ي 

ن  ألبهة ال سح هس ا يفكتون متكهسل كو حدى متةل  ي الضته الذ  ي كس كن نتجسهدنأ التوحهة حدى إ
يجْحِحق، تذا ال وقل وألعألب. نحس ندقبح،  طتيأ مطحهِهس وهس حهس وآخت مس كحت التمأل حه  ا نَّأ هؤوسممنأ 

 «.ل وكحهأنأ ا نححن وجواتب حدى وقدذاك«ال دطت هس»لنححن وجوا 

إلى كن تم ادد أا الكأكبة السممممممحأقهة  ى اهاسممممممة القتآن واسممممممدخالأ  وا ون  ى البناية مس الدنبه،
كحكأمهأ من، ودحه،ل ت أ ذتت  تىل دحى الدتج ة اإلنجحهوية ا  هتل  ال محأولة لدعحب الحغة العتوهة 
لقتاءك،  ى كصمممممممح، العتوى ونا مس الدتج ة الدى ا ي كس كن كنقم األصمممممممم كونا مه أ تأنت دبقتية 

َع ودأكًأ ل عت ة كسممبأب النوول كو ال كى وال ننى مثال كو تهفهة  ال دتجب ت أ تو معتوفل ت أ كنهأ لب كَسممْ
الدفتقة وهس الخأأ والعأم مس الن ممممممموأ القتآنهةل كو لالطالع دحى وقأىع السمممممممهتة مس م مممممممأاهتأ 

تيس اإلسمممممالمهةل وتذا إن صمممممنَّْقنأ كنهأ تى مؤلفة تذا الكدأبل ولب يؤلف، كحن ال سمممممدشمممممتقهس كو ال بشممممم
وانح ت اوهتأ  ى و ع اس هأ دحى  ال ،ل إذ إن التوك الدى كسوا الكدأب تى هوك دناىهة لكم مأ 
تو مسممحب وإسممالمىل سممواء كعحق األمت وألقتآن كو التسممول كو ال سممح هسل  هو ينيس ال سممح هس واإلسممالم 

ن مأ يفعح، الغتب والههوا وهب دحى طول الخقل والخطأ وأسد تاه مس  ن هبهبل وال واب ااى أل ويسوه
 مممتوةَ اأبه مس ن مممهى كدناىهب. وهن كن تذن مسمممألة كختي ا كقل دننتأ اآلنل وقن يكشمممل حقهقدَهأ 
سأهية  ه، هوك  توهة مخأوتاكهة  الدأهي . ووأإل أ ة إلى ذلك  هو مكدوب وِحْت ِههة وا حةل والتوك ال

  سمممممواء  ى األسمممممحوب الكدأوى كو  ى طتيقة ا كخط هأ العهس وا األذنل والخب  والنتأء الحذان يغحهِفأن،
ل كتبت  العتض كو  ى الدالدى و نطق العقم ون مممممموأ القتآنل وإن تأنأ ا ينطحهأن دحى مس دننن مج ه
ةل وسممممحأقههة مثحهأل وم يدطحى نأوًأ شممممهطأنهًّأ كأهق مس ددأة ال سممممدشممممتقهس  مس كن كسممممدطهعه أ  دأةل ِ تَّ

 . وي  الههواي وشهعد،الكأهتهس لإلسالم مس كمثأل وتنأها ل
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إنهأ كخحق وهس األموه خحطأ شمممممممنهعأ   ألقتآن مثال يدحنث دس الدوهاة واإلنجهم ووصمممممممفه أ تدأوهس 
سمم أويهس صممحهحهسل  دأكى تى وكدحنث دس كن ال ق مموا تو تدى الههوا والن ممأهي الحألههة ه ب مأ 

ول دحى كنبهأىهبل  قن حتَّ وا تدبهب وها  ى القتآن كيضأ كن مأ وأيني القوم اآلن تو شىء آخت  هت مأ ن
وا وعضممهأ ودبثوا وبعضممهأل وإا ك ه كس كن يكون مأ نقتؤن  ههأ دس ك ممويت هللا  ى موا ممع  هت  ونَسممج
ْكتن وانكشأف  نن سبحأن،ل ودس آام وكن، اوس هللال ودس نوك وسج قحهحة مس العهن القنيب ك ويتا وثنهأ يجسهِ

ْقى ونده، إيأن  خ تا ومضممأجعة تم منه أ ل، وحبحه أ من،ل ودس إوتاتهب وه ممأن سمموكك،ل ودس لوط وسممَ
وألدنيه  دحى أوجد،ل ويعقوب وم أهدد، هلل وككدهف، إيأنل ودس تأهون وصنع، العجم الذتبى لهعبنن 
ونو إسممتاىهمل وااوا وأنأن وووجة جأهن وقأىنن العسممكتي وقدح، إيأن كآمتا و نهال وسممحه أن ومسممأدنك، 

هوا  ال فعب وألعهت وكويهس الش« نشهن األنأشهن»لهدهس الوثنهة  ى وهد، ونَْظ ، لـمممممـممممملووجأك،  ى دبأاة آ
نن دحى ين يحهىل وال فتوض كن يحهى مأ تو إا واحن مس دبأان مأ اام تو هللال  الجنسهةل وال سهي وكع م

 عهسل هأ كجوط ع إوحه   ى اخدبأه إي أن، وكخالق، ه ب كن، تو هب إوحه  وتم األوأله  الذيس  ى النن
وموك، دحى الخشبة ه ب مأ جأء  ى العهن القنيب مس كن مس دجحهِق دحى خشبة  هو محعونل وكأتهنن كن، مأ 
جأء لهنقض النأموس وم لهك ح، ثب نْقضممم، لحدوه لكم النوامه  الدى ككى وهأ موسمممىل ثب وول  وأْد ، كن، 

لحني  الذي اادى كن، ااه وهنه أ و أ ا ينخم هكي هللا ركي ال سممهيك  ى السمم أء دهأنأ وهأنأ وكخبمط،  ى ا
العقمل ك ه كس كن يكون تذا تح، وكمثأل،ل وتو تثهت جنال تو مأ يقول القتآن دن، إن، وحى سممممممم أوي 
ويوجى دحى ال سح هس ك نيق، واإلي أن و،؟ لذلك  نن ال سحب يؤمس كن مأ جأء و، مح ن تو وحنن النيس 

ههوا يَتْون كن اينهب تو وحنن النيس ال مممحهي. ولب يقم كحن لهب ال مممحهي. ولسممموف نتي وعن قحهم كن ال
شمممه أل  كم إنسمممأن حت  ى كن يعدقن مأ يشمممأءل ويوم القهأمة ن ثم كمأم النيأن  هحأسمممبنأ دحى مأ تنأ نقول 

.  ونعدقنل ويدبهس الحق مس البأطمل والتشن مس الغَىه

ل أو هس والن أهي ا خوف دحههب وا تب كمأ قول، كعألى الذي اسدشهنْ  و، مأنجى مس كن الههوا وا
وع القتاء مس كن كول ك األقوام ااخحون الجنة حدى لو وَقجوا  يحونونل  ال يعنى مأ كتين كن كجْنِخح،  ى هج
دحى كايأنهب ال نحت ةل وم كعنى كن البأب  ى اإلسالم مفدوك كمأم كتم األهض ج هعأ لإلي أن وندوة 

حدى لو لب يكونوا مس العتب الذيس آمنوا  ى البناية و ح نل إذ العبتة  ى  مح ن والنجأة مس ثبه  ى اآلختة
اإلسالم كن، ايس دأل ى ا ايس د بهة قبحهة كو قومهة مثال. ولهذا نجن كن اإلسالم قن دحَّق كحك النجأة دحى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ژ إي أنهب وأهلل والهوم اآلخت ود حهب ال ألحأ   

. و ى البقتة آية [69 ال أىنة] ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ڀ    

كل واإلي أن وأهلل والهوم اآلخت ا ي ي إا إذا آمس الشخت وج هع 62كختي مشأوهة لهذن رتى اآلية 

 ژل وذلك وا ي مس اآليأ  الدألهة  ^األنبهأء وال تسحهس و أ  ههبل وم ودحى هكسهبل سهننأ هسول هللا 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڦ

 ل150 النسأء] ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ژ ل [151

ڤ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ژ ل [األنعأم] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  

لكدأب ل و هت ذلك. ومأ مس متة كثنى القتآن دحى كحن مس كتم ا[157 ل156 األدتاف] ژڻ  ڻ  

 إا تأن وعن اخول، اإلسالم.  هت 
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كن وعض ذوي األتواء يَْبغجون منأ كن نقتك الن وأ القتآنهة وقحوب متيضة ودهون د هأء. ودحى 
تذا  حه   ى القتآن كي كنأقضل ا  ى تذن القضهة وا  ى  هتتأ ت أ كودب مأنجى كو مس تدبوا لهأ 

حهههد، وش ول، وا نجعح، ِدِضهس. وإذا اقق القأهئ  ى الطتيقة الكدأبل وم ينبغى كن نقتك تدأب هللا  ى تج 
الدتقه هة الدى تجدِبَْت وهأ اآلية السأوقة  سوف يدضي ل، مأ كق ن. ونسدطهع كن نعهن تدأودهأ وطتيقة كتقه هة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ژ كختي تى كوااا األموه اكضأًحأ  

. ذلك كن، ا معنى اشدتاط اإلي أن وأهلل ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  

والهوم اآلخت  ى حألة ال ؤمنهسل كي ال سح هسل وتب الطأىفة ال ذتوهة  ى وناية الكالمل إذ تب مؤمنون 
 عالل دحى دك  الحأل مع الههوا وال أو هس والن أهي الذيس لب يؤمنوا و ح ن وعنل ومس ثب  ال يجعَنهون 

 .  أ وههنهأ قبال مس خالل آيأ  القتآن الكتيبمؤمنهس ت

وقن دأا  مأنجى لدتاين ذا  الكالم  ى هاتأ دحى  دأة كقول إنهأ تأنت مسمممممممح ة ثب لب كجن سمممممممكهنة 
هوحهأ  ى اإلسممالمل  دتتد، إلى الههواية حه  كعهش اآلن  ى سممعأاة وسممالمل لكنهأ كخشممى كتحهأ الذيس 

اونهأ وأن امهأ اآلن كصمممممممبي مهنَ  ًها وسمممممممبى اهكنااتأ ريأيي يأييكل  تاه  مأنجى قأىحة لهأ  إنك يهنهِ
كسدطهعهس كن كجهبى كتحك وأنكل وإن اهكنا  دس اإلسالمل  ننك اآلن واحنة مس كتم الكدأبل الذيس يكسه 
لهب اإلسمممممممالم تم احدتام ويبشمممممممتتب وألنجأة  ى العألب اآلختل كي وألجنةي وكهجي الظسل وم ا كظننى 

وواحن مس دشمممتة  ى ال أىة كن السمممؤال  99,9مس مجأأ ة إذا قحت إننى مدهقس ونسمممبة  كجأأف وا ذهةً 
والجواب م نودأن صنأدةً مس كجم كجتيء ال سح هس دحى التاة دس طتيق ط أندهب دحى م هتتب 
 ى العألب اآلختل ولكس وعن ختاب و مممممممتة إن شمممممممأء هللا. ولهقأوحونى إن هاحوا هاىحدهأ ولو دحى وجْعن 

 يفأي سبعهس خت

وتو نفسممم، مأ  مممحك و، مسمممدشمممتق  تنسمممى دحى السمممهنة أوهنة ال  مممتية أوجة مهنو القأىن الثأل  
لحح حة الفتنسممممهة دحى م ممممتل الذي كدحس إسممممالم، تذوأ ونفأقأ واكخذتأ أوجة حدى ينسممممبك النوه دحى 

ان اهكن وال ال  ممتيهس ويط  نوا إلى ااحدالل الفتنسممىل إذ وعن كن  شممم ااحدالل وهجع تذا القأىن إلى
دس اإلسمممممممالم وعن كن لب كعن و، حأجة إلى ك ثهم النوه الخسمممممممه ل وكهاا كع هن اون، منهأ وكحويح، إلى 
الن متانهةل  جأء ال سمدشمتق ال ذتوه وأدب ألم الطفم ال سمكهس كن القتآن يسموي وهس ال سمح هس وكتم 

حتي  ت أ يقول مس تدبوا لهأ الكدأب  ى كنهب ج هعأ لهب الجنة ت أ كقول سمممممممحأقهدنأ البأىسمممممممةل كو وأأل
  الكدأب. ودحى تم حأل تذا تو السؤال والجواب  ى لغده أ األصحهة ت أ وجنكجه أ  ى موقع ال فعوصة

About a year ago, I chose to leave Islam and convert to Judaism. I went through 
the one-year Judaism course and was more and more convinced that I had done 
the right thing. For the first time, I was able to really feel God’s presence and 
worship him. The struggle against my family and society was very difficult. I was 
told by the local Imam and by my family that I am Kafir [unbeliever facing eternal 
damnation] and that it is allowed by Islam to kill me because changing one’s faith 
is even worse than murder. If I could only explain to them that this is EXACTLY why 
I left why I left Islam – because it has become so violent and primitive. When I read 
your book, I was filled with hope. Maybe one day, people who choose to leave Islam 

will not be legitimate targets and will be able to express themselves freely.» - RJ 

Irshad replies: You might wish to remind your family that, as Jew, you’re still part 
of «Ahl al-Kitab» or «People of the Book.» According to the Koran, People of the 
Book are to be respected: «Believers, Jews, Christians, and Sabaeans — whoever 
believes in God and the Last Day, and who does what is right — shall be rewarded 

by their Lord; they have nothing to fear or regret» (2 62 . 
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تذا دس الكدأب ال قنس  ى دجألة سممتيعةل   أذا دس الههوا؟ إن اإلسممالم ا يندو إلى تتاتهدهب وا 
م  يغتي ككبأد، وألعنوان دحههب وا دحى كي كمة كو شمممممعى آختل  ألعنوان  ى اإلسمممممالم مت وض ومجتَّ

اي  تثهتة معتو ة لكم إنسممأن. لكس له  معنى تذا كن يسممكت ال سممحب دحى دنن هللا ت أ وهنْت آيأ  وكحأ
، ل، ولنين، مس دنوان كحت شمممبهة كن دحه، احدتام اآلختيسل ألن، إذا لب يحدتمنى اآلختون   س  مأ يوجَّ
واجبى كن آخذ حقى وهني.   أ وألنأ لو تأن األمت كاتى مس ذلك وكطبه دحى نحو مأ تو حأاث وهننأ ووهس 

ى أوها الغت ب منذ قتون مس سمممبه، لنيننأ وإسمممأءك، إلى هسمممولنأ رومأ القتآن األمتيكى ال ويَّل ال سممم َّ
وبعهنل ا وا كننه  ال  أحل ونلقأىهأ  ى متاحهض معدقال  جواندأنأمو « الفتقأن الحق»ووهدأنأ وـممممـمممم

أ ن دحى حتيدنو  كس نسمممممممهأن، كو الدغأ مممممممى دن،كل وتذلك احدالل، والانأ وا د مممممممأو، ثتواكنأ واددناؤ
ووا خبتا  أنقضمممموا دحى  واقدطأد، جوءا  ألهأ دويوا مس كهض اإلسممممالم وإدطأؤتأ لحههوا الذيس لب يكذهِ
الفحسممطهنههس كقدهال وكهجهتا وتنمأ لح نأأل وم ممأاهة لححقول وخحعأ ألشممجأه الويدون وكضممههقأ دحههب 

ينبغى كن يقوموا و، ا أدأ دس   ى السمممممفت والعواةل وتح أ كنه الفحسمممممطهنهون وقأموا وعشمممممت معشمممممأه مأ
وجواتب وكه مممهب وكوااتب ونسمممأىهب َتىَّ كمثأل تذن السمممحأقهة يولولون ويجأهون وأل مممتاع والعويم 
كًسى دحى الههوا ال سأتهس ال سأل هس واكهأًمأ لحفحسطهنههس ال دوحشهس الالإنسأنهههسي كتي مأ تو ال تاا 

وكقدهم ونسمممممل لحبهو  وتدك ألدتاض النسمممممأء  منأ؟ كن نسمممممكت دحى مأ ينول ونأ مس توان ودسمممممل
وا دهأل ألحالم الحأ مممت وال سمممدقبم؟ إن الغتب يضمممتونأ وألسمممالك النووي ويوقع منأ القدحى وعشمممتا  
اآلاف وينسمممل البهو  وال سمممأجن وال ؤسمممسمممأ  نسمممفًأل  نذا  كَّت كحننأ كن يتاه دحه، ولو وحجت تأَجِت 

  حشهونيالننهأ دحهنأ ومأَجْت وقهم إننأ قدحة و

و ى  ممموء تذا ينبغى النظت إلى مأ جأء مس آيأ  كهأجب الههوا والن مممأهي وكندو إلى قدألهب تقول، 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ مثال  « الدووة»مس سمممموهة  29كعألى  ى اآلية 

. ژڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ى كتين كن نتسمممهِ هأ حأخأمةً لإلسمممالم كولول وكحطب خنيهأ وكشمممن شمممعتتأ تأل جأنهس  ألبنت السمممحأقهة الد
اسمممممممدعظأمأ واسمممممممدنكأهال مدجأتحة رتى كو مس تدى لهأ الكدأبك كن الكالم تنأ له  دس كتم الكدأب 
ونطالقل وم دس الن ممممأهيل وله  الن ممممأهي ونطالقل وم دس التومل وله  التوم ونطالقل وم التوم 

هَّسه تو سهأق كآمتتب دحى النولة اإلسالمهة النأش ة وكحتيكهب الجهش إلى حنوا والا العتب  ى سهأقه مع
لالحدكأك وأل سمممممممح هس وكوجه،  مممممممتوة  أاهة إلههبل  كأن ا ون كن يقول القتآن لهب  ا كدتتوا تؤاء 

ض الغتب تح، دحى ال سممممح هس  حى طول دالعحوت يفحدون اون دقأبي لكس السممممحأقهة البأىسممممة الدى كحتهِ
بوا وكالب  الكدأب ودت ، تأنت كتين مس التسول وال حأوة كن يفدحوا والاتب دحى م أهيعهأ ويتحه

 . التوم

ن وشممممبهون وألح أه الذي  مثأل آخت  لقن تأن الههوا  ى ال نينة إذا مأ سمممم عوا األذان سممممختوا وأل ؤذهِ

ٻ    ٱ  ٻ  ٻژ ولت اآليأ  الدألهة  ينهق وكهكَّ وا وألحتتأ  الدى يأكههأ ال  مممحون كهكً أ سمممفهًهأل  ن

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ     ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  

ون كن كصممممأهك القتاء تنأ وأنى ا كسممممدطهع كن  . را[60 -58 ال أىنة] ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

كنسى مأ قأل، شتيل حدأكة  ى حق األذان وال ؤذنهسيك. ثب إن الذي يس ع تالم تذن الشأذة ال وكوهة وا 
ق مأ كقول، دس الههوا وس أحدهب وسعة ك قهب وهقَّدهب مع مخألفههب  ى النيس  يعتف حقهقة األمت قن ي نهِ

احهبل دحى حهس كن الواقع يفقأ دهنهأ تى ومس يدشنا لهأ. ولقن كجْجِتَي اسدطالع واسدعنااتب لفناىهب وأهو
ْحب العأل ى.  ا لحسهِ  لحتكي  ى كوهوأ منذ وقت  هت وعهنل  كأن هكي األ حبهة كن إستاىهم تى كتبت مهنهِ
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ثب ل أذا نجن الههوا دحى مني الدأهي  مكتوتهس مس ج هع األمب الدى دأشمممممممتكهبل ودحى هكسمممممممهب 
األوهوهون الذيس ظحوا يذيقونهب صمممممنوف األذي والدنكهم حدى الع مممممت الحني  حهس خططوا اكخأذتب 
شوتة مس ومة يغتسونهأ  ى خأصتة ال سح هسل  عننىذ رودننىذ  حسىك هكينأتب يغهتون كسحووهب  ى 

كو  ذا السمممبىالدعأمم معهب؟ ووأل نأسمممبة  نن شمممهت العسمممم الذي يقوم كحهأنأ وهس الههوا ومس يوااهونهب له
ذاك م أ ي ثم الشمممممممذوذَ دحى القأدنة ا ينوم طويال ت أ كقول تح ة الدأهي  الدى ا ككذب. وا نظس كن 

الههواي سممهكون ك ضممم مس الشممهوه السممأوقة الدى تأنت وهنهب ووهس األمب  -م ممهت شممهت العسممم الغتوى
ال وألحعنأ  والنمنمأ  دحى الههواألختي. ودحى كية حأل  ألكدأب ال قنس وعهني، القنيب والجنين يفهض 

شن  سب، لهب ك سبًّأ لب ي سبهب  شد هب وي ويده هب وألكفت وااهككأس  ى مسدنقع الوثنهة النن  ااى أ كونال وي
خ ممومهب  لعنأ  وامنمأ  مس هللا ومس هسممحهب وكنبهأىهب. ك ال يكفى تذا لكى ككله ال سممكهنة الدأدسممة 

 اإلسالم وال سح هس؟ البأىسة دس تذوهأ وجنونهأ ال سدعت  ن 

وناء كي قنه مس التح ة كو الفهب دنن الدعأمم مع األمب األختي  ى  ثب إن تدأوهب تذا ينهأتب دس إ
ع لهب إ نأءتب و أ  ى ذلك الحهوان األدجب وحه  ا يدتتون تأىنأ واحنا يدتاا  ى صنهن  شتهِ الحتب وي

ل وامأهه ووواهي  نَفَ  مس حهأةل ت أ يندو دحى كحك األمب ويدفنس  ى ك ويت مأ يندظتتب مس ووأله ونكأله
 ضالً دس كن الدح وا يقنهِس لحههواي كن ي نع وأألم ى مأ يشأء اون كن يكون دحه، لومل يسدوي  ى ذلك 
ية  ض نفسممممممم، وهذا إلى ك ن، ا يعته تن ك دأ السمممممممتقة والتوأ والغنه والخناع والقدم والونأ... ال هب كن ي

 ت أ سجم دحههب القتآن الكتيبي ژۆ  ۆ       ۈ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ژ مسؤولهةي 

ة الههواية الدى كدحنث دس الدح وال وتو موقع  هَّ َبأِت  Judaism»وقن قتك ج  ى كحن ال واقع الِ شمممممممْ
ل مأ يقول الحأخأمأ   ه، دس م مممممممهت  هت الههوا  ى العألب اآلخت   أل سمممممممح ون ال مممممممألحون «10

ذي يعبنن ونو إسممتاىهم مع اخدالف كسمم هد، دننتبل لس يكون لهب ال د سممكون ونينهبل ه ب إي أنهب وأهلل ال
مكأن  ى ذلك العألب ألنهب ا يؤمنون وألدوهاة ال وجواة  ى كيني الههوا حألهًّأ روتى الدوهاة الدى يعدقن 
تهِ ت وكدطهنأ كمثحة منهأ قبم قحهم كنل دحى كنهأ ا ي كس كن ككون نولت مس دنن هللا  ال سح ون كنهأ قن حج
دحى و مممممعهأ تذال دحى دك  الدوهاة الحقهقهة الدى اخدفت والدى يؤمس وهأ ال سمممممح ون مس تم قحووهب 
ويجحهون التسول الذي ح حهأ وككى وهأ إلى قوم،ك. ت أ كنهبل وإن آمنوا ووصأيأ نوك السبعة ك أم اإلي أن 

ام ان الحىل تم ذلك حترإذ الشممممتك والوثنهة والدجنيل  ى حق هللا والقدم والونأ والسممممتقة ولحب الحهو
هأ مس خالل الدوهاة  لك  ى اآلختة ألنهب ا يؤمنون و َدى لهب الخحوا ه ب ذ مون،كل لس يجْك دننتب ويجتهِ
ال وجواة  ى كيني البهوا اآلن. كمأ الن مممممممأهي  ت ب إي أنهب وأن الدوهاة الدى وأيني الههوا حألهأ قن 

ه اآلختةل وم سهنألهب الفنأء وسبى إي أنهب وألثألوثل الذي نولت مس دنن هللا لس يجْكدَى لهب الخحوا  ى النا
  يؤتن الههوا كن، لون مس الوثنهة. وتذا تو نت الكالم  ى كصح، اإلنجحهوي

Not all religious Gentiles earn eternal life by virtue of observing their religion: 
While it is recognized that Moslems worship the same God that we do (though 

calling him Allahل He is the same God of Israel)ل even those who follow the tenets 
of their religion cannot be considered righteous in the eyes of Godل because they 

do not accept that the Written Torah in the hands of the Jews today is the original 
Torah handed down by God and they do not accept the Seven Laws of Noah as 

binding on them . 

While the Christians do generally accept the Hebrew Bible as truly from Godل 
many of them (those who accept the so-called divinity of Jesus) are idolaters 

according to the Torahل punishable by deathل and certainly will not enjoy the 
World to Come. But it is not just being a member of a denomination in which the 

majority are believers in the Trinity that is idolatry 
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 … whatever the individual's affiliation لbut personal idolatrous practice ل

According to Torah traditionل God gave Noah and his family seven 
commandments to observe when he saved them from the flood. These 

commandmentsل referred to as the Noahic or Noahide commandmentsل are 
learned by tradition but also suggested in Genesis Chapter 9ل and are as follows  

1. not to commit idolatry  

2. not to commit blasphemy  

3. not to commit murder  

4. not to have forbidden sexual relations  

5. not to commit theft  

6. not to eat flesh cut from a living animal  

7. to establish courts of justice to punish violators of the other six laws . 

These commandments may seem fairly simple and straightforwardل and most 
of them are recognized by most of the world as sound moral principles. But 
according to the Torah only those Gentiles who observe these laws because God 
commanded them in His Torah will enjoy life in the World to Come: If they observe 
them just because they seem reasonable or because they think that God 

commanded them in some way other than in the Torahل they might as well not 
obey them so far as a part in the World to Come is concerned. 

اَنأ وهأ مأيكم تو  أن  ى موقع، الذي  2ولنقتك تذلك تذن الن مممموأ الدح واية دس ال سممممهي الدى أوَّ
ن ممى » B107 يفضممي  ه، مأ يقول، الههوا  ى كح واتب دس ذلك النبى دحه، السممالم  يقول السممنهنهيس 

ض ونى إسممتاىهم وك ممحَّهب. ال سممهي حجتال ثب اكخذن صممن أ وهتع ل، «.  ت أ كن، قن مأهس السممحت وحتَّ
ة كتج ، إلى اإلنجحهوية الحأخأم آايس شمممممممدأيس 7كتاتدهت سمممممممنهنهيسة ت ة  21رالدح وا البأوحىة مجحن 
مك. 1999الدح واية نهويوهكة حقوق الطبع محفوظة ل عهن إستاىهم لح نشوها   ةأالد ة هاننم تأوس

و ى لهحة الف ي كجْدِنم يسوع النأصتي.   »B43 ويقول نتهه كح وايهه آَخَت حول ال سهي مس السنهنهيس
لقن مأهس السحت وحتض ونى إستاىهم وك حهب... كتي كتأن يسدحق البح  دس حجة لحن أع دن،؟ لقن 

أل وجأء  ى الدوهاة  ا ينبغى كن كَْعفجوا دن،ل وا     كن كخفوني... إن وعض طبعأ  الجهدهستأن محتهِ مممً
a57 مذنى ركو مذنبىك ونى إسممتاىهم»اسممب « ال سممهي»الدى خضممعت لحتقأوة وال دأوعة كسممدبنل وأسممب  .»

مس الدح وا تجومأ وذي أ و أ ممحأ دحى ال سممهي يدعحق ونوع مس العقأب يجْفدََتض  a57ويدضمم س الجهدهس 
ل ومس ثب تأن a57كدجنى إيتاا تالم الجهدهس « إي، اي إل»كن، يقأسه، وعن و أك،. وتألعأاة نتي الـمممممممـممممممم

ب مضى ث»دحهنأ كن نفضي ال حدوي القبهي وال تيض لهذا القسب مس الدح وا. وتذا تو النت ال ق وا  
ْذنِبى ونى إسمممتاىهم مس األموا ل وسمممألهب ... مأ دقوودكب؟  تاهوا قأىحهس   ركي الحأخأمك وكقأم ودعويذاك، مج

 «.ختاءه يغحىتى إلقأؤنأ  ى 

والغتيى كن ي نهع وا عو الكدأب ال نسوب إلى البنت ال فعوصة كامغدنأ وألكالم دس الخشونة الدى 
ل   يعأمم وهأ ال سح ون الههوال نأسهس كن العهن القنيب يذتت دس ونى إستاىهم ودس قوااتبل وفخته مجحجمه
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ل  مأ ينل دحى مأ تأنوا يعأمحون و، اآلختيس مس قسوة مفتطة له   ههأ كانى متادأة لض هته كو قأنونه
ون، إلى وتتة هللا وه أن دنهب. مس ذلك مثال مأ جأء  ى اإلصحأك التاوع والثالثهس   ضالً دس كنهب يَْعوج

دألى  « الدكويس»مس سمممممممفت  َنأ ِ 1»دحى النحو ال َهأ ِلهَْعقجوَب ِلدَْنظجَت وَ َلنَكْ َ ةَ الَّدِي َو َنةج لَْه َنةج اْو َجْت ِاي  َوَخَت
َطَجَع َمعََهأ َوكَذَلََّهأ. 2األَْهِض  ِ َهىِهِ  األَْهِض َوكََخذََتأ َوا ممْ ِ ه وَه اْلِحوه ِكهبج اْوسج َح ج  ََتآَتأ شممَ

،ج 3 َوكَعَحَّقَْت نَْفسممج
وَه كَوِهِ،  4وِِنينَةَ اْونَِة يَْعقجوَب َوكََحىَّ اْلفَدَأةَ َواََطفَهأ.  ْذ ِلي َتِذِن » َقَأَل َشِكهبج ِلَح ج بِهَّةَ َأْوَجةً خج َوَسِ َع 5«. ال َّ

َكَت يَْعقجوبج َحدَّ  هِ،  ِي اْلَحْقِم  َسمممَ أ وَنجونج  ََكأنجوا َمَع َمَواشمممِ َ  ِاينَةَ اْونَدَ،ج. َوكَمَّ ى َجأءجوا. يَْعقجوبج كَنَّ،ج نَجَّ
 ََخَتَت 6

ِكهَب إِلَى يَْعقجوَب ِلهَدََكحََّب َمعَ،ج.  وهج كَوجو شمممممَ َح ج
َجألج َوكَكَى وَنجو 7 َى التهِ ِ عجوا. َوَ ضمممممِ يَْعقجوَب ِمَس اْلَحْقِم ِحهَس سمممممَ

أَجعَِة اْونَِة يَْعقجوَب. وَ  َتاىِهَم وِ جضممممَ نََع قَبَأَحةً  ِي إِسممممْ نَعج »َواْ دَأظجوا ِجنًّا ألَنَّ،ج صممممَ ْب 8«. َتَكذَا اَ يج ممممْ َوقَأَل لَهج
وهج   ،ج وِأْونَ »َح ج ِكهبج اْونِي قَْن كَعَحَّقَْت نَْفسممج دِكجْب. كَْدطجونج إِيَّأَتأ َأْوَجةً شممَ

ذجوَن 9 ونَأ. كجْعطجونَنَأ وَنَأكِكجْب َوكَأْخج أِتتج َوصممَ
وا  ِهَهأ َوكََ حَّكجوا وَِهأ10لَكجْب وَنَأكِنَأ  كجنجوا َواكَِّجتج كجنجوَن َمعَنَأ َوكَكجونج األَْهضج قجنَّاَمكجبج. اسممْ ِكهبج 11«. َوكَسممْ ثجبَّ قَأَل شممَ
أ َوإلِ  أ  ألَوِههممَ ِذ  كَقجولجوَن ِلي كجْدِطي. »ْخَوكِهممَ ألممَّ ةً  ِي كَْدهجنِكجْب.  ممَ ْن نِْع ممَ اَدجونِي كَجممِ

نًّا َمْهًتا 12 وا َدحَيَّ جممِ َتثهِتج
جْدِطَي َتَ أ كَقجولجوَن ِلي. َوكَْدطجونِي اْلفَدَأةَ َأْوَجةً  وَه كَوَأ13«. َوَدِطهَّةً  َأ ِكهَب َوَح ج نج وَِ ْكته  َأََجأَب وَنجو يَْعقجوَب شمممَ

ْب   َ  ِاينَةَ كجْخدَهج ألَنَّ،ج َتأَن قَْن نَجَّ
مه كَْ حََل ألَنَّ،ج َدأهل »14 دَِطهعج كَْن نَْفعََم َتذَا األَْمَت كَْن نجْعِطَي كجْخدَنَأ ِلَتجج اَ نَسمممْ

ْتكجْب ِمثْحَنَأ وَِخدْنِكجْب تجمَّ ذَ 15لَنَأ.  . َ ْهَت كَنَّنَأ وَِهذَا نجواكِهكجْب  إِْن صممممِ َتته
كجسج 16 ذج لَنَأ وَنَأكِكجْب َونَسممممْ نجْعِطهكجْب وَنَأكِنَأ َونَأْخج

ْعبأً َواِحناً.  هتج شممَ َمعَكجْب َونَ ممِ
ي17 ذج اْونَدَنَأ َونَْ ضممِ َ عجوا لَنَأ كَْن كَْخدَدِنجوا نَأْخج ْب  ِي 18«. َوإِْن لَْب كَسممْ هج َس َتالَمج  ََحسممج

ِكهَب  وَه َو ِي َدْهنَْي شممممممَ وَه. َدْهنَْي َح ج ْوِس َح ج
وهاً وِأْونَِة 19 تج ِت اْلغجالَمج كَْن يَْفعََم األَْمَت ألَنَّ،ج َتأَن َمسممممممْ َولَْب يَدَأَخَّ

ِت كَوِهممِ،.  أَن كَْتَتَم َجِ هعِ وَهممْ يَْعقجوَب. َوتممَ
َم 20 أاَ ألَتممْ أ َوقممَ مممَ ِّ ،ج ِنينَدممِ أِب مممَ ،ج إِلَى وممَ ِكهبج اْونممج وهج َوشمممممممَ أَكَى َح ج  ممَ

َمأ   ِّ َمِنينَدِ،ج
عَةج »12 وا  ِهَهأ. َوتجَوذَا األَْهضج َواسمممِ كجنجوا  ِي األَْهِض َويَدَِّجتج وَن لَنَأ.  َْحهَسمممْ أِل ج سمممَ اَِء اْلقَْومج مج َتؤج

ذج لَنَأ وَنَأكِِهْب َأْوَجأ ه َونجْعِطهِهْب وَنَأكِنَأ.  ْب. نَأْخج الطََّت َْهِس كََمأَمهج
َكِس َ ْهَت كَنَّ،ج وَِهذَا  َقَْق يجواكِهنَأ الْ 22 قَْومج َدحَى السمممممممَّ
َشْعبأً َواِحنًا  وَِخدْنِنَأ تجمَّ ذََتته َتَ أ تجْب َمْخدجونجوَن.  ِ هَت  َمعَنَأ ِلنَ

ْقدَنَأتجْب َوتجمم وََهأىِِ ِهْب 23 ِشهِهْب َومج كَاَ كَكجونج َمَوا
ْسكجنجوَن َمعَنَأ.  لَنَأ؟ نجواكِهِهْب  َقَْق  َهَ

َشِكهبَ «24 وَه َو َسِ َع ِلَح ج اْونِِ، َجِ هعج اْلَخأِهِجهَس ِمْس وَأِب اْلَ ِنينَِة. َواْخدَدََس   َ
مم ذََتته  َنِة.  -تج َ ِني َوأِب اْل َخأِهِجهَس ِمْس  مم اْل ِعهَس كَنَّ اْونَْي يَْعقجوَب 25تج دََوجهِ َتأنجوا مج ِلِ  إِْذ  ثَّأ َحنََث  ِي اْلهَْوِم ال َ 

ْ عجوَن َواَِوَ  كََخَوْ  ِاينَةَ كَخَ  . شمممِ ْهفَ،ج َوكَكَهَأ َدحَى اْلَ ِنينَِة وِأَْمسه َوقَداَلَ تجمَّ ذََتته ذَا تجمم َواِحنه سمممَ
وَه 26 َوقَداَلَ َح ج

ِكهَب َوَخَتَجأ.  ْهِل َوكََخذَا ِاينَةَ ِمْس وَْهِت شمممممَ ِكهَب اْونَ،ج وَِحنهِ السمممممَّ ثجبَّ كَكَى وَنجو يَْعقجوَب َدحَى اْلقَدْحَى َونََهبجوا 27َوشمممممَ
ْب. الْ  وا كجْخدَهج سمممممممج ْب نَجَّ َ ِنيَنةَ ألَنَّهج

َ ِنيَنِة َوَمأ  ِي اْلَحْقِم كََخذجونج. 28 َّ َمأ  ِي اْل مم ْب َووَقََتتجْب َوَحِ هَتتجْب َوتج َ نََ هج
َل يَْعقجوبج ِلَشْ عجوَن َواَِو    َقَأ30َوَسبجوا َونََهبجوا تجمَّ ثَْتَوكِِهْب َوتجمَّ كَْطفَأِلِهْب َونَِسأَءتجْب َوتجمَّ َمأ  ِي اْلبجهجوِ . 29
َعأنِههِهَس َواْلِفِتِأيهِهَس َوكََنأ نَفَتل قَِحهمل » أِن األَْهِض اْلَكْن كَّ أَ  ِدْننَ سمممممممج يَّ َ أ إِ عجوَن َدحَيَّ .  َهَْجدَ ِ َتنَّْهكجَ أنِي وِدَْكِتيِهكج

جْخدِنَأ؟كَنَِظهَت » َقَأاَ  31«. َويَْضِتوجونَنِي  َأَوِهنج كَنَأ َووَْهدِي  ««.َأانِهَةه يَْفعَمج وِأ

إسمممممممتاىهممم وقودهممأ وممأألمب  دحى كن األمت ا يقل دنممن تممذا الحممنل  هنممأك األمنهممأ  الدى يد نَّى ونو
ينطفئ لهأ لًَظى. ولنأخذ  قق وعض مأ  األختيل وتى كمنهأ ل وشمممممعةل ككشمممممل مأ  ى قحووهب مس كحقأا ا

ْعهَأ  ى اإلصممممحأك الدأسممممع دشممممت   ينوونأ نحس ال  ممممتيهس مس تذا الحىل ولنقتك مأ جأء  ى نبوءة كَشممممَ
بم َهاِتىل َدحَى َسَحأوَةه َسِتيعَةه َوقَأِامل إِلَى ِمْ َتل  َدَْتكَِجلج كَْوثَأنج 1» ِمْ َت َوْحيل ِمْس ِجَهِة ِمْ َت  تجَوذَا التَّ

ْ ِتيهِهسَ 2ِمْس َوْجِهِ،ل َويَذجوبج قَْحىج ِمْ َت اَاِخحََهأ.  ْ ِتيهِهَسل  َهجَحأِهوجوَن تجمم َواِحنه كََخأنج َوتجمم  َوكجَتههِجج ِم َدحَى ِم
أِحبَ،ج  َمِنينَةل َمِنينَةًل َوَمْ حََكةل َمْ حََكةً.  َواِحنه صمممَ
أَلجوَن 3 وَهكََهأل  َهَسمممْ َت اَاِخحََهأل َوكجْ نِي َمشمممج وكج ِم مممْ َوكجْهَتاقج هج

َحأَب الدََّوا ا ِهَس. األَْوثَأَن َواْلعَأِأ ِهَس َوكَصممممْ حَّقج 4وعِ َواْلعَتَّ ل  َهَدَسممممَ ِتيهِهَس  ِي يَِن َمْولًى قَأسه َوكجْ ِحقج َدحَى اْلِ  ممممْ
نجوِا. ل يَقجولج السَّههِنج َهبم اْلجج  َدحَْهِهْب َمِحكل َدِويول

5 . لج اْلِ هَأنج ِمَس اْلبَْحِتل َويَِجلم النَّْهتج َويَْهبَ ج ل وَ 6َوكجنَشمممَّ َتل َوكجْندِسج األَْنَهأهج َواقِي ِم مممْ عجلج َوكَِجلم سمممَ كَضمممْ
 . مج ىج َواألَسممممَ َويَدْحَلج اْلقَ ممممَ
يَأضج َدحَى النهِهِم َدحَى َحأ َِة النهِهِمل َوتجمم َمْوَهَدةه َدحَى النهِهِم كَْهبَ ج َوكَدَبَنَّاج 7 َوالتهِ

 . هَّأاجوَن يَ ِنموَنل َوتجمم الَِّذيَس يجْحقجوَن شممِ ممًّ 8َواَ كَكجونج بََكةً َدحَى َوال ممَّ طجوَن شممَ وَن. َوالَِّذيَس يَْبسممج أ  ِي النهِهِم يَنجوحج
أَء. 9َوْجِ، اْلِ َهأِن يَْحَونجوَنل  َجةَ اْلبَْهضمممممممَ َقل َوالَِّذيَس يَِحهكجوَن األَْنسمممممممِ َ شمممممممَّ َويَْخَوي الَِّذيَس يَْعَ حجوَن اْلَكدَّأَن اْل ج

وقَةًل َوتجمم اْلعَ 10 نجَتأ َمْسحج ْكدَ ِبِي النَّْفِ .َوكَكجونج دج ج  أِمِحهَس وِأألجْجَتةِ مج
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ْب وَِههِ هَّةلي َتْهَل كَقجولجوَن ِلِفْتَدْونَ 11 وَهكجهج ِشهِت   ِْتَدْوَن َمشج َكَ أءج مج وَدَس كَْ بِهَأءجي حج َؤَسأَء صج كَنَأ   »إِنَّ هج
حجوكه قجنََمأءَ  َكَ أَءل اْوسج مج َك؟  َ 12؟ «اْوسج حج َكَ أؤج نجوِا َدحَى  َأَْيَس تجْب حج وَك. ِلهَْعِت جوا َمأذَا قََضى وِِ، َهبم اْلجج ْحهجْخبِتج

ونج كَْسبَأِطَهأ. 13ِمْ َت.  جج َؤَسأءج نجوَف اْنَخنَدجوا. َوكََ مَّ ِمْ َت وج وا كَْ بِهَأَء. هج وَدَس َصأهج َؤَسأءج صج هج
َمَوَت 14

هل  َأََ حموا ِمْ َت  ِي تج  وَك َ يه بم  ِي َوَسِطَهأ هج ْكَتاِن  ِي قَْه ِِ،. التَّ مهِ َدَ ِحَهأل َتدََتنميِ السَّ
 اَلَ يَكجونج ِلِ ْ َت 15

ل نَْخحَةل كَْو كََسحَةل.  َدَ مل يَْعَ حج،ج َهكْسل كَْو ذَنَىل
ةِ 16 لج ِمْس َتوَّ  ِي ذِلَك اْلهَْوِم كَكجونج ِمْ تج َتألنهَِسأِءل  َدَْتكَِعنج َوكَْتجج

نجوِا الَّ  ِ اْلجج َتأ َدحَْهَهأ.يَِن َهبه دِي يَهجوم
َت. تجمم َمْس كَذَتََّتَتأ يَْتكَِعىج ِمْس كََمأِم 17  ْدبًأ ِلِ  ممممممْ َوكَكجونج كَْهضج يَهجوذَا هج

نجوِا الَِّذ  يَْقِضي وِِ، َدحَْهَهأ. ِ اْلجج  قََضأِء َهبه
غَ 18 نجنه كَدََكحَّبج وِحج مج َت َخْ  ج  ِلَك اْلهَْوِم يَكجونج  ِي كَْهِض ِم مممممممْ َقألج  ِي ذ نجوِال يج ِ اْلجج َعأَن َوكَْحِحلج ِلَتبه ِة َتْن

ْ ِ  »إِلْحنَاَتأ  ِ ِدْننَ 19«. َمِنينَةج الشَّ به وال ِلحتَّ ْ َتل َوَد ج َسِق كَْهِض ِم ِ  ِي َو به  ِي ذِلَك اْلهَْوِم يَكجونج َمْذوَيل ِلحتَّ
نجوِا  ِ 20كجْخِ َهأ.  ِ اْلجج َهأاَةً ِلَتبه بَِى  َهَكجونج َدالََمةً َوشمممممَ ِ وِسمممممَ به وَن إِلَى التَّ خج تج ْب يَ مممممْ َت. ألَنَّهج ي كَْهِض ِم مممممْ

َحأِمهًأ َويجْنِقذجتجْب.  أ َومج َخحهِ مممً ْب مج مج لَهج أيِِقهَسل  َهجْتسمممِ اْل جضمممَ
ِتيموَن 21 َتل َويَْعِتفج اْلِ  مممْ بم  ِي ِم مممْ  َهجْعَتفج التَّ

وَن ذَوِهَحةً وَ  مج بَّ  ِي ذِلَك اْلهَْوِمل َويجقَنهِ ِ نَْذًها َويجو جوَن وِِ،. التَّ به وَن ِلحتَّ كَْقِنَمةًل َويَْنذجهج
بم ِمْ َت 22 َويَْضِتبج التَّ

ْب َويَْشِفهِهْب. ِ  َهَْسدَِجهىج لَهج به  َ أِهوًأ  ََشأ ِهًأل  َهَْتِجعجوَن إِلَى التَّ
وَهل  َهَِجيءج األَ 23 َت إِلَى كَشممم كَّةل ِمْس ِم ممْ ِتيموَن إِلَى  ِي ذِلَك اْلهَْوِم كَكجونج سممِ َت َواْلِ  ممْ وِهيموَن إِلَى ِم ممْ شممم

وِهيهِهَس.  وَهل َويَْعبجنج اْلِ ْ ِتيموَن َمَع األَشم كَشم
وَهل وََتَتةً  ِي 24 ْسَتاىِهمج ثجحجثًأ ِلِ ْ َت َوألَشم  ِي ذِلَك اْلهَْوِم يَكجونج إِ

نجوِا قَأىاِلً  25األَْهِضل  بَ »وَِهأ يجبَأِهكج َهبم اْلجج ل َوِمهَتاثِي إِْسَتاىِهمج مج ل َوَدَ مج يَنَ َّ كَشموهج  .«أَهكل َشْعبِي ِمْ تج
ككجَتي شهخة اإلسالم السحأقهة ا كعتف تذا؟ إن الذيس تدبوا لهأ الكدأب يعت ون تذا وك ظع مس تذال 

هب لهذن ملكنهأ الحتب ال عنوية الدى يتاا منهأ ككسممممهت نفوسممممنأ وكنمهت دقهنكنأ وايننأل ومس تنأ اسممممدقنا
السممممممحأقهة وو ممممممع تذا الكالم  ى   هأ تى يكون اإليالم الذي يتينون إنوال، ونأ كوجع وك ظعي ثب إنهأ 
كتجب ال سح هس كحقهتا وكشكهكأ  ى كخالقهب ونفسهأكهب واينهبل وا ككأا كدتك كحنا مس دح أىهب اون كن 

يثهت دحه، الننهأ ويده ، الكثهتون كهأج ، تجومأ هتهبأ. حدى شمممممه  األأتتل الذي يبني مس ال تونة مأ 
هأ وا ي أل  وأل سمممممأهدة إلى الدسمممممأتم  ه أ ا ي كس الدفتيق  ه، وحألل حدى شمممممه  األأتت ا ينخم مخَّ
ض ال سمممممممؤولهس الغتوههس دحه،. والحعبة  دهنهأل وم كشمممممممد ، وكده ، و عأااة السمممممممأمهة واإلهتأب وكحته

تينون ا دحى وعض،  ققل ولس يتَ ْوا دن، مع ذلك مكشو ةي إنهب يتينون من، كن يب ب دحى تم مأ ي
 ى نهأية ال طأف مه أ كوني موينا وموينا وموينا وموينا وموينا مس ال تونة. إننأ تنأ ندعأمم مع نأس 
طون ل حو كمب تأمحة مس دحى وج، الختيطة ت أ  عحوا مع الهنوا الح ت مثالل وت أ  وال قحىل نأس يخطهِ

فحسممطهنههس لو اسممدطأدوا. شممخ ممأن اثنأن  قق  ى م ممت حأأا القبول والت ممأ يتينون كن يفعحوا مع ال
 ال نشمممموه  ى والثنأء الحأه الج همل ت أ جأوت د ممممفوهل الذي يسممممدشممممهن وا ممممع الكدأب متاها و قأل،

«New Perspectives Quarterly, Winter 2002 » وعنوان«Osama bin Laden: Financier 
of  :Intolerant ‘Desert’ Islam ل اإلسممالم ال ممحتاوي ال دع ممى ِ ل وسممعن «  كسممأمة وس اان م وه

وواشمممنطس  ى « Freedom Houseوهت الحتية  »النيس إوتاتهبل الذي ككته  اإلشمممأهة إلى تح د،  ى 
 م وااقدبأس منهأ.2002كتدووت  21

ألأتت ه  اواآلن ك مممع كحت دهس القأهئ الكتيب مأ تدبدْ، ركو تجدَِى وأسمممبك  قههدنأ السمممحأقهة دس شممم
وجأوت د مممممممفوه وسمممممممعن النيس إوتاتهب حدى ككون لني،  كتة دس الطتيقة الدى يدبعهأ األمتيكأن  ى 

خذوا قضمممهة »كقوي هب لنأ واألسممم  الدى يسمممدننون إلههأ  ى ذلك. وتأ تو ذا تالمهب دس شمممه  األأتت  
أَتى ؟  نن  تين أتتيأ مح ن سممممهن طنطأو  شممممه  األأتتل ومأ كاهاك مأ األأتت وسمممم عد، الدي ا كجضممممَ

وإلى جأنى تون طنطأو  «. كتب متتو إلسممممالم الدهأه السممممأىن  ي العألب العتوي»ي ممممل األأتت وأن، 
أ الذ  يدخذ مس وتيطأنه« مندني النيأنأ  الثالث»ال سممؤوَل األوَل  ي اإلسممالم السممأىن  هو كيضممأ هادي 

 سممممح هس دحى كحقهق الدفأتب ال دبأال مقتا ل،. وال ندني منظ ة تن هأ مسممممأدنة ال سممممهحههس والههوا وال
وهنهب. يبنو األمت لطهفأل ولكس اَدجونأ نَْجحجوا الخطأوهة وننبش مأ كحت السممممطي.  في مودظة  ي إوتيم ر 

َوَصل طنطأو  الههواَ وأنهب « معهن األوحأث اإلدالمهة  ي الشتق األوسق»م كتج هأ 2002نهسأن ك 
 م حول الطأقة النووية  ي م ت 1999. و ي مؤك ته دجِقن دأم «كدناء هللا وكونأء الخنأأيت والقتوا»
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، ل وقطع دهنا وأن«امدالك كسممححة نووية هاًّا دحى الدهنين اإلسممتاىهحي»َحضَّ الشممه ج ال سممح هس دحى 
إذا تأنت لني إسممممتاىهم كسممممححة نووية سممممدكون كول ال هوومهس ألنهأ كعهش  ي دألب ا خوف  ه، مس »

ينبغي كا يجسممدهأن وهأ تنجبَأكه وال كنهأب مس هجمه كوصممح، ال سممدنقع الفحسممطهني إلى  تذن األقوال«. ال و 
الجنون.  حدى دننمأ تأنت د حهة السمممممممالم لب كول دحى قهن الحهأة كطحق طنطأو  كعحهقأ  م أثحة. و ي 

تا مقأوحة مع الشمممممممه ل الذ  تأن قن اجد ع مؤخَّ « الجويتة»م كجت  قنأة 1998ينأيت رتأنون الثأنيك 
م  « الجويتة»وكبهت حأخأمأ  إستاىهم  ي لقأء وألقأتتة كثأه أووعة  ي ال حأ ة ال  تية. وكسأءل مقنهِ

إن تأنت تنأك  أىنة مس مثم تذن الحقأءا . نعق طنطأو  مؤتنا  أىنة مثم تذن الحقأءا ل وكشممأه إلى كن، 
تم قأان كن  ل، كن اإلسمممممممالم تو ايس الحق... ووأدد بت  خأم وكث حأ عنو  تأجب ال قأء مع ال مس يت ض الح

له ممفع،  ي وجه، جبأن طأل أ كن  ي مثم تذا الحقأء مأ يخنم اإلسممالم. كتذن تي نظتة شممهخنأ ذ  الكل 
ال دحتقة شممممممموقأ لدوجه، ال مممممممفعأ ل إلى هدأيد، ل ندني النيأنأ  الثالث؟ وأددبأهتأ  تصمممممممة إلنوال 

، إسممممم أع اآلذان العتوهة  قق؟ لسمممممتج مدأتنةل الحط أ  و وين مس الههوا؟ كم إن مثم تذا ال وقل يجتاا و
َل مني قطع  خق ااك مممأا  دننمأ سمممألتج  ل أذا « مندني النيأنأ  الثالث» بعن اإلجأوة دس سمممؤاله كوَّ

يجْقبَم طنطأو  صممأحىج الحسممأن ال سمم وم هادهأ لح ندني؟ وكيًّأ يكس مس كمت  نن هب طنطأو  له  هب 
. «كجايت الخن اآلخت»هس آختيسل لسمممممتج مسمممممهحهة و أ  ه، الكفأية تي الدجنين وم هب الخناع. وكنأل مس و

ودحى َمْس يتينون إصممممالك اإلسممممالم كن يخو مممموا تفأحأ مع الخناع لدحقهق شمممميء مأ  ي الواقع. وتذا 
 «.يدطحى ال ضيه كوعن مس الحواه وهس األايأن

أوت د مممممممفوه تأكى ج»ونأكى إلى جأوت د مممممممفوهل الذي كدغهت معوو دهأ ك أمأ دنن الحني  دن،  
دحى مأ  ي وحنن مس كقحهن  ي الدبأال ال أخى « إسالم ال حتاء»م ت  يجبن  اهكهأد، إذ يتي أحل 

مس كعناية « حهأة الحأهة»وأألخذ والتا. وتو يشمممممممهت إلى كن إسمممممممالم ال مممممممحتاء يدعأهض مع مأ  ي 
لقأهئ وأل، مس دبأهة ودحى  تاه وَْنو القتن السمممأوع ركهجو كن يأخذ ا«. ومسمممأومأ ل إذ إن، مدع مممى

تذنيك الذيس تأنوا يَتْون  ي تم منعطل ثأها يدتوت وهب  نن اإلسممممالمههس الذيس « ونو القتن السممممأوع»
تو « اآلخت»ل وحدى يضمم تون ل، الكتاتهة. و«اآلخت»يسممدوحون حهأة ال ممحتاء يتكأوون  وها وـمممممممم

. «م ممنها لحغواية والشممت»عنمتأ الههوال والغتوهونل وال تكةل الدي يقول د ممفوه إن ثقأ ة ال ممحتاء ك
وتو يودب كن كموال النفق الدي كن قت دحى العتوهة السممممعواية كسممممه ت  ي إشممممأدة دأاا  ال ممممحتاء 
القأسممممممهة اون شممممممك. ولكني كددقن كن تذن العأاا  حنَّا  شممممممكم اإلسممممممالم أمنأ كطول وكثهت م أ نتين 

 «.ااددتاف و،

سعن النيس إوتاتهبل وتأ تو ذا مأ  سعن النيس »جأء دن،  ى الكدأب  ثب يبقى   في يولهو رك وأك كجوِاع 
إن «  » Cairo Timesالقأتتة كأي و »إوتاتهب السممجس لح تة الثأنهة خالل دأمهس. وقأل نأشممت صممحهفة 
كعحس مو  » يكأا يكون شمممهأاة و أة«الحكب دحه، وألسمممجس سمممبع سمممنوا  مع إمكأنهة األشمممغأل الشمممأقة 

دأمأ إلى السممجس يبقى  65كوصممم كسممدأذ السمموسممهولوجهأ البألا مس الع ت الحقوق ال ننهة  ي م ممت. مأ 
 أمضأل  هو صنيق قنيب لحتىه  ال  ت  حسني مبأهكل وتو األسدأذ الذ  كشتف دحى هسألة السهنة 
سمموأان مبأهك لنهم شممهأاة ال أجسممدهت وتأكى خطأوأ  لهأ. وتأن إوتاتهب يسممدضممهل وتنأمجأ كحفويونهأ 

سبودهأ دس الدن هة ااجد أدهةل ول، كوحأث هاىنة  ي اوا ع ال دشنايس اإلسالمههسل وقأم ود ثهم م ت  ك
م لهحة 2000يونهو ر حويتان ك  30 ي مؤك تا  اولهة حول حقوق اإلنسمممممممأن. ولكس تذا تح، تأن قبم 

القبض دحه،. وخالل األشممممهت األهوعة والعشممممتيس الدألهة مس الدوقهفأ  ال نينة وال حأت أ  ال مممموهية 
الذيس ك ضبدجهب قتهوا الدحتك إللغأء سعن النيس إوتاتهب مس الحهأة »تا  الحب  وأ  وا حأ ل، كن و د

َوا تأن يغحي منذ مند ممل الدسممعهنأ . ذلك كن «. العأمة  ي م ممت ي كن  ضممى خ مموم، األسممْ ال تجَّ
أع شمممبإوتاتهبل ووصمممف، هىه  متتو اوس خحنون لحنهاسمممأ  الدن وية  ي القأتتةل شمممعت كن مس واجب، إ

د ح، وتوك صممممأحى ااسممممب الذ  كطحق، دحى متتون.  نن اوس خحنونل الذ  تأن مس آخت د ألقة الفكت 
ل الدأهي  والسمممموسممممهولوجهأ إلى  تدهس محدتمهس مس  توع ال عت ة.   ي د ممممت اإلسممممالم الذتبيل حوَّ

مل  ي دأم ودحى كتدأف تذا ال فكت التاىن سمممممممطع اسمممممممب إوتاتهبل  ي العألب العتوي ال سمممممممحب دحى األق
 م.  قن وأاه إلى كنظهب مؤك ت حول حقوق األقحهأ . و ي حهن، تأنت م ت كد سك وقأنون يفتض 1994
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دحى ال سممممممهحههس األقبأط كن ينألوا موا قة التىأسممممممة قبم كن يد كنوا مس كتمهب تنأىسممممممهب. وإذ طعس 
قبأط ل سممهحههسل اددبت األإوتاتهب  ي نهج م ممت التسمم ي القأىم إن ال سممح هس يعهشممون  ي وىأم كأم مع ا

كقحهة كعأني مس ا ممممممطهأا النظأم. وتنأ تأنت الضممممممتوة األولى.  بعن دأم هاقى وآختون مس كن ممممممأه 
الني قتاطهة ااندخأوأ  البتل أنهة الدي جت   ي م ممممت وتشممممفوا دس م أهسممممة الدوويت وحجبه مأ تأن 

أنهة.  نن مأ العتوي. ثب تأنت الضتوة الثله كس الدفكهت  ه، سأوقأ إأاء صوهة البحن ووصف، واحة لحدنويت 
َطى َصْووَ،   كوصم إله، إوتاتهب تأن نذيتا وأاكجأن الذ  لب ككس م ت كنولق  ه،  حسىل وم وكح  الخج

 «.اسدبناا  أسن ونا مس اي قتاطهة تشة كصال

ل دى يحأوواآلن إلى مأ كقول، الكأكبة رإن صمممممممي كنهأ تى الدى تدبت الكالمك دس د حهأ  ال قأومة ال
وعض ال سمممح هس كن ينهؤوا وهأ العنوان األمتيكى ال نمت دس كمدهب ودس والاتب. وسممموف كنقم مأ قهم 

م دحى البندأجون ومتتو الدجأهة 2001دس الشمممممممبأن الذيس قهم إنهب تب الذيس شمممممممنوا تجوم سمممممممبد بت 
ذن ن ك ك لكب مفأكهي تاس حوا لي ك»العأل ى  ى نهويوهك ألن تذا تو الذي وجنكج،  ى الكدأب. لنسد ع  

الحغة ال ألو ة  ي ك الم النهجة الثأنهة  كن دطأ والشمممممممبأب تأنوا يدوقعون كن ينخحوا وحتية مطحقة دحى 
سممممبد بت ركيحولك قأل  11دشممممتا  العذهاوا   ي الجنة. وتب لهسمممموا وحنتب  ي ذلك.  قبم شممممهت مس 
ال قأومة إلى اإلهتأب  ي مسمممممؤول دس تسمممممى كن مممممأه لحتتة ح أس الفحسمممممطهنهةل الدي كحولت مس 

ك و تكي « سممي وي إس»ك ممتيي ل حطة  حوهيهة كمأم ال تشممحهس لدنفهذ د حهأ   70الدحفويونهة إن، يحوه
اندحأهية. يبنو األمت وتأن، هخ ة كونية لحقذف دنن وحون الذهوة الجنسهة مقأوم ااسدعناا لحدفجهت. وقن 

ِدب منذ أمس وعهن كن القتآن يَِعن و جأأاة ال  َهنون. ولكسه لنينأ سممممببأ لالددقأا كن أج دَشممممْ سممممح هس الذيس يجسممممْ
تنأك مدأدى  ي الجنةل  نن خطأ وشمممممممتيأ وجن طتيق، إلى القتآنل إذ كفهن األوحأث الجنينة كن مأ ي كس 
لحشمممهناء كوقع، مقأوم كضمممحهأكهب له  حوهيهأ ل وإن أ أوهبأ ي ذلك كن الكح ة الدي قتكتأ  قهأء القتآن 

وه»كنهأ تح ة طهحة قتون دحى  را كضمممممممحكوال له  « الووهى األوهض»قن كجْفَهب  ه أ كاق و عنى « حج
ون تاط دحى كية حأل.  ألووهى  ي الجويتة العتوهة خالل القتن السمممأوع تأن مس الطهبأ  الث هنة و أ  ه، 

وه؟ حالكفأية ألن يجْعدَبَت طبقأ مس كطبأق الجنةك. ولكس كن يكون الووهى تو ال ق ممممموا ونا مس ال أشمممممأ حج
  هلل. تهل ي كس لحقتآن كن يتككى مثم تذن الغحطة؟

كل خبهت Christoph Luxembergال ؤهع الذ  يسممممممموق تذن الحجةل تتيسمممممممدوف لوتسممممممم بتن ر
مدخ ممت وحغأ  الشممتق األوسممق. وتو ينسممى وصممل القتآن لحجنة إلى د مه مسممهحيه تجدِى قبم ثالثة 

غة اآلهامهة الدي تأنت دحى األهجي لغة ال سهي. وإذا قتون دحى ظهوه اإلسالم  ي شكم مس كشكأل الح
ال سهحهةل األمت الذ  ينسجب انسجأمأ كأمأ مع ادوان وأن، يعك  مأ  -تأن القتآن مدأثتا وألثقأ ة الههواية

أء كتج دهأ  ي حأل  لةل  نن اآلهامهة تأنت سمممدجدَْتَجب وهنه وشمممتيةه إلى العتوهةل كو كجسمممَ سمممبق، مس تدىه منوَّ
وه»تح ممة  م تممأمحممة قممن جتي «. الحج وهللا كدحب تب مس الكح ممأ  األختي. مممأذا لو تممأنممت دبممأها  وجج ممَ

ك مممموهتأ ك مممموها مغحوطأ؟  نن النبي مح نل الذ  تأن كأجتا كمهأل ادد ن دحى تدهأب لدسممممجهم مأ تأن 
،. عينول دحه، مس تالم هللا. وكحهأنأ تأن النبي نفسمممم، يبذل محأوا  مضممممنهة لفك كسممممتاه مأ تأن يسمممم 

نألت مج ودةل مس  ْذَتتل  يج مأ  ، األوثأنل قبوَل مح ن «اآليأ  الشمممممممهطأنهة»وتكذال دحى  ل مقأطعج كؤلهِ
حت دحى كنهأ ن ممموأ حقهقهة  ي مدس القتآن. وقن د ن النبي احقأ إلى إسمممقأط تذن اآليأ  مده أ  جهِ وسمممج

ا تذا فة ال سمممح هس كنأقحوا سمممتالشمممهطأن وكحأوهح، وأل سمممؤولهة دنهأ. ولكس الحقهقة ال أثحة  ي كن الفالسممم
الق ممممممة دحى مت القتون كؤتن شممممممكوتأ  أوتة الِقنَم  ي ت أل القتآن. واآلن كتثَت مس ك  وقت مضممممممى 

 . نحدأت إلى إحهأء تذن الشكوك

مأذا تأن سممهحنث لو كتوى مح ن دطأ دحى كسمم حة كبح   ي التوك دس إجأوأ  ونا مس كتوهد، دحى 
سهطة؟ ودحى كقم كقن يتل مأذا لو دتف تذا الطألى الجأمعي كن مس ال  كس الِ َتاء  ي كصول يقهنهأ  و

تح أ  خألق األهض واألجتام »تح أ  مخدأهةل تح أ  محوهية دس اآلختة؟ وكنهأ قن ا ككون وأل تة 
؟ وكن جواء كنمهت الذا ل نأتهكب دس القدم الج أديل سهكون مكأ أة مشكوتأ  ههأ؟ وكن ودن «الس أوية

 جب  ي الغهى وله  ودنا مض ونأ؟ هو أ تأن حهنذاك سهغهت هكي، ويدتاجع. هو أ. الجنة تو ه

  



66 

 

 أاحد أل يسدحق النظت  ه، وأتد أم. إنه  ِْعم َوْ ع القتآن مو َع كسأؤل تو ذاك، جوء كسأسي مس 
حم لغو اإلصممالك ألن، يشممهت إلى الغنأء خأهت السممتب. وتو يعني دنم قبولكب وأن اإلجأوأ  معطأة كو 
كنهأ سممممدجْعَطى لكب. قأل لي  ممممبأط مخأوتا   ي كوهندو يع حون مع خبتاء و كأ حة اإلهتأب  ي كنحأء 
ون ال نطقة الحسممممأسممممة مس  العألب إن ااندحأهيهس تثهتا مأ يتكنون كتثت مس لبأس ااخحي واحن كو يَْحشممممج

 «.جس هب وألجتاىن لح أية كدضأىهب الدنأسحهة مس قوة اانفجأه

نبأاه كوا  نقول إن السمممخل والدفأتة  ى ال وادب ال ضمممحكة حول وهق ال مممحل  وكعحهقأ دحى تذا
الذي يحشممو و، ااسممدشممهأاي ال نطقة الحسممأسممة مس جسممنن لح أيدهأ مس اانفجأه ا كنل إا دحى دقحهة 
خأىبة  ى الندأية الكأذوة ه ب خبثهأ الشممممهطأنىل دقحهة مأوون. تذلك ا ي كس لقأىم ذلك الكالم كن يودب 

أاقأ كن، مسحبل إذ تهل يكون مسح أ مس ا يؤمس وأن تذا القتآن مس دنن هللال وم ي ت دحى كن، اْسدجِقَى ص
مس م ممأاه كختيل وكن، تأن دت ممة لحعب  والهوي وسمموء الفهب حدى مس التسممول نفسمم،. ونحس حهس 

حتة ك أمأ  ى كن  نقول تذا نقول مع، كيضممممأ إن تذن ال فعوصممممة حتة ك أمأ  ه أ كقول، وكعدقننل ت أ كنهأ
ككون سممحأقهة كو امتكة طبهعهة. ذلك حقهأ  ى ااخدهأهل مثح أ تو مس حقنأ كن نكشممل السممدأه د أ يحأك 
هعوا  لنأ  ى الغتبل ومن، وكم كأتهن إدنااج كمثألهأ وَهْمهجهب  ى طتيقنأ يجْجِحبون دحهنأل ويحأولون كن يجشمممممممِ

يس وقهب ومبأائل ويه هسممونأ مس جنوي الوسممأىم اا ممطتاب  ى صممفو نأ ويشممككونأ  ه أ نؤمس و، مس ا
الدى ندخذتأ لحن أع دس مقومأ  وجوانأ وحأ تنأ ومسدقبحنأ وانهأنأ وكختانأ. ووا ي كن تأكى الكالم 
دون كمتيكأ  قن و ممع ن ممى دهنه، ككسممهت مجأايل ال جأتنيس  ى سممبهم هللال كول ك األوطأل الذيس يجتهِ

دهونهأ ويسممدنو ون محهأهاكهأ ويوقعون دشممتا  اآلاف مس القدحى ال ممأب والعحقب ويطههتون النوم مس 
والجتحى مس جنواتممأ ه ب قحممة مواهاتب وكخحل وسممممممممأىحهب وكسمممممممححدهبل وه ب الدضمممممممههق الخممأنق 
ال ضتوب دحههب واشدتاك كطتاف األهض تحهأ كقتيبأ  ى دناوكهب وح أهتب واقدفأء كثتتب والدبحها 

أ ومحكومهس. إن األمتيكممأن يبممذلون تممم  ممأله ونفه  دنهب و ممأ  ى ذلممك تثهت مس ك تاا كم  هب حكممأمممً
ويد نَّْونل ولو وخحع الضممتسل وم ولو وقحع العهسل كن يقضمموا دحى هوك الجهأا الدى يخحقهأ اإلسممالم  ى 
نأ منذ أمس طويمل وذلك ه ب تم  نفوس ككبأد،ل والدى لوا تى لكأنت كمتيكأ قن اندهت منأ والده د

ى نعأنى منهأ دحى تم األصمممعنة وال سمممدويأ  كقتيبأ.   أ وألكب لو كن ال سمممح هس قن الدخحل والعهوب الد
اسممدهقظوا تحهب دحى وَْكَتة كوههب وتبَّْت  ههب نسمم ة الحهأة وكحتتت نخوكهب وتتامدهب واندفضمموا يع حون 

سدكشفون ويندجون ويدقنونل ولب يحقوا وألهبه وال سؤولهة تح أ دحى دأكق هويَِجنهون ويَِكنهون ويبندون وي
كحك الطأىفة القحهحة منهب الدى لب كسمممممممدسمممممممحب ولب كَِهس كو كَهجسل وم مأ أالت كحأول القهأم وأل ه ة وحنتأ 
؟ وا  َعأاه كو دحى األقم  هت مبأله هأ كدحتك  ى إطأهه مج نأ وكجْخِفق  ى تثهت مس األحهأن ألن  دجَو َّق كحهأ

صمممممممة دس العالقة وهنهأ ووهس وعض هجأل ال خأوتا  ينبغى كن يغهى دس وألنأ مأ وها  ى تالم ال فعو
 .وال عحومأ  الدى ي نهونهأ وهأ م أ يؤتن مأ قحد، دس اوه كحك ال ؤسسة وكمثألهأ  ى كألهل تذا الكدأب

مأذا تأن سهحنث لو كتوى مح ن دطأ دحى كس حة كبح   ي التوك دس »إن وا ع الكدأب يدسأءل  
وسممممممهطة؟ ودحى كقم كقنيتل مأذا لو دتف تذا الطألى الجأمعي كن إجأوأ  ونا مس كتوهد، دحى يقهنهأ  

مس ال  كس الِ تاء  ي كصمممممممول تح أ  مخدأهةل تح أ  محوهية دس اآلختة؟ وكنهأ قن ا ككون وأل تة 
نأتهكب دس القدم الج أديل «تح أ  خألق األهض واألجتام السممممممم أوية» لذا ل  ؟ وكن جواء كنمهت ا

 ل ثب يجهى دحى«وكن ودن الجنة تو هجب  ي الغهى وله  ودنا مض ونأ؟سهكون مكأ أة مشكوتأ  ههأ؟ 
لكس لهذن اإلجأوة كك حة تأمة تى كن، إن «. هو أ تأن حهنذاك سمممممممهغهت هكي، ويدتاجع»النحو الدألى  

صنقنأ صأحى الجواب وَ هَّت دطأ هكي، وكتاجع  حسوف ي هب، الهأس وينضبل إن دأجالً كو آجالًل إلى 
األمتيكههس الذيس يخونون والاتب وشمممممعووهب ويفسمممممنون تم شمممممىء دحههأل م أ ي نه  ى  طأووه الع الء

سطوة كمتيكأ دحى والا ال سح هس ويفدي شههدهأ الجشعة النه ة ال جتمة اودالع تم شىءل كمأ  ى ظم 
ع م الع حهأ  ااسمممدشمممهأاية اآلن  نن ث ة شممموتة وم كشمممواتأ نأشمممبة  ى ححقهأ كنغهِض دحههأ األتم. وكمحجنأ

األيأم كن كدحقق مس كنهأ لس كسمممممممدطهع كونا الدخحت مس تذن األشمممممممواك  دن مممممممتف دس الدهأم ثتواكنأ 
 ووجوانأ نفس،ل وو شه ة هللا لس يكون ذلك وعهنال الحهب إا إذا اسد تك  ج أتهت العتب وال سح هس تذا 
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َ أه الذي يغههِى دقحهأ ويضمممممممههِع دحههأ الفتأ الكثهتة الدى يدهحهأ هللا س  لهأ. ودننىذ قن نكون مالخج
ع منهأ  هسدبنل هللا وهأ كم أ كختي كتثت دوة وصالوة وص واا واسدع أء دحى االدهأم  اهِ األمب الدى كجوج
ْطنأ  ه، وغبأء نأاهل ولب نسدطع كن نسدحهب مأ  لددح م مسؤولهة ن تة تذا النيس العبقتي العظهب الذي  تَّ

ِشَطْت إهااكنأ الخأىتة ال دهأ دة الدأ هة الدى يسدكسه  ي كد أق، مس إوناع تفهم ونو ال نأ الذمَهي لو َدقَْحنأ ونَ
 ا كسدطهع كن كنظت إا إلى مأ كحت كقنامهأ  ال كب ت الس أء والنوه والق بي 

نأ كخق تذن السمممممممطوهل  ن، لحتامي إن  ى قحبىل وك َقم كن ككون تذن األمة تى كمة مح ن؟ وهللا إ كيجْع
ةً ثقهحةي  ت تى رسواء تأن« دهة َدههِحة سحأقههة مفعوصةحِ »تهل وصم األمت يأ إلهى كن كدجتك دحهنأ لَغج َّ

مؤلفة الكدأب كو لب ككسك  دووخنأ وكعه  جهال وإ سأاا  ى ايننأ وكأهيخنأ وكن ت كدناءنأ دحهنأل ثب يبحا 
هأ ويةً تكذا هكسمس وجأحدهأ كن كقول إنهأ تى مجدهنة الع ت الدى سدقنم الفهب ال حهي لإلسالمل مسأ

وتكس الشأ عى وكوى حنهفة والطبتي والغوالى واوس كه هة والسهوطى والشوتأنى واوس وأاي  وشحدو  
وال واواي و هتتب مس الفطأحم الكتام؟ لقن تجنَّأ توانًأ  ظهعًأل ونحس لألسل مسدحقهوني إننى ا كسدطهع 

 فهنة وكاوه  ى البهت تأل حنونيكن كسدقت  ى مجحسى كمأم الحأسوبل وم كقوم وهس الفهنة ال

ومس إهشمممممأا مأنجى إلى تتيسمممممدوف لوتسمممممنبتت يأ قحبى ا كحون. كقول الكأكبةل كو يقول مس تدى 
تنأك مدأدى  ي الجنةل  نن خطأ وشمممتيأ وجن طتيق، إلى القتآنل إذ كفهن األوحأث »وأسممم هأ الكدأبل إن 

حوهيأ ل وإن أ أوهبأ ي ذلك كن الكح ة الدي  الجنينة كن مأ ي كس لحشمممهناء كوقع، مقأوم كضمممحهأكهب له 
وه»قتكتأ  قهأء القتآن طهحة قتون دحى كنهأ تح ة  را  «الووهى األوهض»قن كجْفَهب  هً أ كاقه و عنى « حج

كضحكوال له  ون تاط دحى كية حأل.  ألووهى  ي الجويتة العتوهة خالل القتن السأوع تأن مس الطهبأ  
ألن يجْعدَبَت طبقأ مس كطبأق الجنةك. ولكس كن يكون الووهى تو ال ق ممممممموا ونا مس الث هنة و أ  ه، الكفأية 

وه؟ حأشأ هلل وتذا الهتاء قن نقحدْ، مس مقأل نشتك، «. تهل ي كس لحقتآن كن يتككى مثم تذن الغحطة؟. الحج
كأي و لح مممممممحفى دأهي   ALEXANDER STILLE النهويوهك   Radical»  م وعنوان 2002مأهس  2و

New Views of Islam and the Origins of the Koran» ،ك قأل حدى وجن ل وقن وحثتج دس ال 
 قتكك، وهكيت كن كنقم لحقتاء الفقتة الدى كه نأ  ى تذا السممهأقل وتى الفقتة الخأصممة وألخطن الذي يودب 

تون  وه»األ بهأء كن، وقع  ى القتآن  جعم دح أء ال سممممح هس يفسممممه  ل  هالالَجنهة وأنهس النسممممأء الج« حج
دحى حهس كن ال عنى ال حهي تو الووهى األوهض. وحدى لو تأن ال عنى تو الووهى األوهضل كله  تذا 
َوي  ه، ال ضممحهِحون الجهحة الكأ تونل تح أ نضممجت جحواتب  قَتل الذي سممهجشممْ وأهلل دحهكب ك ضممم مس قعت سممَ

   تو النت ونهلهب هللا جحواا  هتتأ لهسد توا  ى مقأسأة العذاب؟ دحى كية حأل تذا

For exampleل the famous passage about the virgins is based on the word hurل 
which is an adjective in the feminine plural meaning simply »white.« Islamic 

tradition insists the term hur stands for »houriل« which means virginل but Mr. 
Luxenberg insists that this is a forced misreading of the text. In both ancient 

Aramaic and in at least one respected dictionary of early Arabicل hur means »white 
raisin . 

Mr. Luxenberg has traced the passages dealing with paradise to a Christian text 
called Hymns of Paradise by a fourth-century author. Mr. Luxenberg said the word 
paradise was derived from the Aramaic word for garden and all the descriptions of 

paradise described it as a garden of flowing watersل abundant fruits and white 
raisinsل a prized delicacy in the ancient Near East. In this contextل white raisinsل 

mentioned often as hurل Mr. Luxenberg saidل makes more sense than a reward of 
sexual favors. 
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 Giving the»مقممأا وعنوان « Beith Drasha Discussion  Forum» ت ممأ وجممن ج  ى موقع 
Koran a history »لح مممحفى Jim Quilty    يدنأول مأ أد ، وعض ال سمممدشمممتقهس مس وقوع كغههتا

وه والووهىل وتذا نت تالم،    ى النت القتآنى و ه ،ل و ه، إشأهة إلى لوتسنبتت ومأ قأل، دس الحج

Another more contentious conclusion was picked up by journalists at the New 
York Times and the Guardian after Sept. 11ل 2001 لbecause it seems to have direct 

implications for the aspirations of those hijackersل and Muslim suicide bombers 
generally. It concerns the hourisل the angels or virgins whomل it is writtenل await 

those who attain paradise. Luxenberg argues that «hur» are not virgins but grapes 
or raisinsل specifically white grapes  which were considered a great delicacy at the 

time. Luxenberg’s restored version of the houris lines thus reads: «We will let them 
(the blessed in Paradise) be refreshed with white (grapes)ل (like) jewels (of 

crystal).« It is a less sensual notion of everlasting life to be sureل butل given that 
the virgins have always been said to be femaleل a less patriarchal one as well . 

ت دحى  [قعةالوا] ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  ژ وخالصمممممد، كن قول، كعألى   ينبغى كن يفسمممممَّ

أن ويعحق ال ممحفى شممأمدأ مدهك أ و«. ومدَّعنأتب وووهى كوهض تأمثأل جواتت الكتيسممدأل»النحو الدألى  
معنى اآلية قن كصبي وكم كأتهن كقم شهوانهةل لكن، كصبي تذلك كقم إسأءة لحنسأء رطبعأ كقم إسأءة لحنسأء 

 السعأه إلى الشأذا  مثحهس مس ونأ  جنسهسك. السحأقهأ  الالكى ا يتان التجألل وم يغحبهس

وتذا تح، تالم سخهل ا طعب ل،  ى انهأ العحب وا لون وا هاىحةل   س الوا ي كن ال سدشتق الذي 
ينقم دن، تذان ال حفهأن إمأ جأتم كو يسدبح،ل والعحب ا ي حي  ه، تذا كو ذاك. تهل؟ إن، يفعم مأ يفعح، 

هب الثعبأن إذا مأ جأء  سممهتة القتآن  هود ون كن تذن الحفظة القتآنهة تثهت مس ال سممدشممتقهس حهس يحن 
مأخوذة مس اآلهامهة كو السمممتيأنهة كو العبتية. ال هب كنهأ لهسمممت دتوهةل والسمممالم. ومقطع الحق  ى تذن 
القضهة كن، تأنت تنأك دنة لغأ   ى منطقة الشتق األوسقل وعضهأ ا يوال حهأ مسدع ال حدى اآلنل 

ال سدشتقون وهنهأ شبهأ  ى األلفأظ وال ها والدتاتهىل  أسدندجوا مس ذلك كن تذن الحغأ  تى  قن احن
 ى األصممم  توع مس لغة كصممحهة اننثت   ى الومأن األول تى الحغة السممأمهة. كمأ الفتوع ال شممأه إلههأ 

ويهس إن وعض الحغ هى السممومتية واألتأاية واآلشمموهية والعبتية والسممتيأنهة واآلهامهة والعتوهة... وم 
كنفسممممممهب يقولون إن العتوهة تى كحك الحغة السممممممأمهة األم الدى كفتدت منهأ الحغأ  ال ذتوهة. ودحى تم 
حأل  سمممممواء قحنأ إن العتوهة مأ تى إا  تع مس الحغة السمممممأمهة كو إنهأ تى تذن الحغة السمممممأمهة نفسمممممهأل 

وأن   أ ودحى نحو آلى ت أ يفعم ال سممدشممتقون ألندهجة الدى ينبغى كن نندهى إلههأ كن، ا ي ممي القول ااى
تذن الحغة السمممممممأمهة كو كحك راآلهامهة والعبتية والسمممممممتيأنهة وألذا ل وتى الحغأ  الدى كتكبق وألكدأب 
ال قنَّس وككبأد،ك تى األصم الذي اسدعأه  من، العتوهةج الحفَن الفجالَنىه ت أ يححو لبعض ال سدشتقهس كن 

فوا األصمممألة دس القتآن الكتيب.  أل شمممكحة إذن دننتب تى القتآن ا العتوهة  ى يقولوا تح أ كهااوا كن ين
 حن ذاكهأ. 

موجواة  ى العتوهة دحى نطأق واسعل وال عنى ال حوهي  ههأ تو البهأض « ك و ه»واآلن  نن مأاة 
عهس لصفة كجْطحَق دحى ال تكة الشنينة وهأض ا« الحوهاء»تو األوهض ال أ ىل و« األحوه»وال فأء. و

وسمممممموااتأ. ولدكس تذن الكح ة وعن ذلك  ى اآلهامهة مأ ككونل  نن معنأتأ تنأك ا يحومنأ  ى شممممممىءل إذ 
ال هب مأذا كعنى دنننأ نحس؟ ثب تأ تى ذي آيأ  القتآن الدى وها   ههأ تذن الكح ةل وتحهأ كدحنث دس 

 ل [الممممنخممممأن] ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ سممممممممعممممأاة المم ممؤمممنممهممس  ممى الممجممنممممة مممع كأواجممهممب  

ژ ل [التح س] ژٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ل [الطوه] ژچ  چ  ڇ    ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ژ 

 . كتي تم ي كس دأقال كن يقول إن الكح ة تنأ كعنى [الواقعة] ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  
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 «ال هبهى وهبأب كسممممممموا»؟   دى تأن الووهى األوهض كو األح ت كو األأهق ركو «الووهى األوهض»
ذا ال ممنل مس ال سممدشممتقهس ودقولهبك يدووت و، التجأل؟ تم هكيدب أوهبة كجَوفه إلى هجم؟ يأ تقحوب ت

وه العهس»كلطأف هللال كاهتهنىي ثب اَدجونأ مس  ل الدى ي ت ال سدشتق الجأتم الحقوا كنهأ ا كعنى «الحج
ب األ»ل   ممممأذا نحس  ممممأدحون  ى اآليممممأ  األختي الدى كممممذتت «الووهممممى األوهض»إا  « كتابالعجتج
ال ؤمنهس الذيس تب وكأواجهب  ى » و« قأصممممممتا  الطَّْتف الالكى لب يَْطِ ثْهجسه إن ل مس قبم وا جأنه »و

 إذا لب كسممممدي»إل ل كتذا تح، أوهى كوهض؟ يأ دألبل اخدشممممواي صممممحهي  «...ظالله دحى األهاىك مدك ون
كدفى و أ مضممممىل وم وتؤاء قوم ا يسممممدحون وا يخدشمممموني ومع تذا تح،  حس ن«ي  أصممممنع مأ شمممم ت

سممممن ضممممى خطوة كختي ونوها تذن األوهأ  مس الشممممعت الجأتحى الذي لب يكس كصممممحأو، وا مسممممد عون 
ِحَك دحههب وس اان وا النتدوه الوتهأه وكوت أتب كن  ى الجنة سمممبعهس  يعت ون شمممه أ دس الجنة وا  مممَ

 ى الكالمل ومنهأ البهت الذيحوهيةل كي سمممممبعهس امتكة ج هحة ا سمممممبعهس أوهبة ت أ ينبغى كن يكون معن
يقول، اوس إسمممممتاىهم الههواي رالههوايل احني  ال تو مسمممممحب وا حدى دتوىل وتذا مس كوحا البتاتهس 
دحى تذب مأ يقول ال سمممممدشمممممتقك. واألوهأ  اوس إسمممممتاىهم وامتئ القه  ودأجبة اله نانى وَدبِهن وس 

بهِى وال تقهِش األتبت األوتأ ود تو وس ق ه ة وسممالمة وس جننل ومألك وس  هب ا ألأاي واألدسممت الضممَّ
نَأاة دحى الدتكهى   ودت جة وس جج

 و  زملن  ي لذذذذ        ب صذذذذ    و  د ت  

 
ـذذذذذذذذ         هل  ح  ر  ل    نلظ  لذذ  ره ف   ح   م 

 

ت ـذذذذذذر  ذذذذذذ   ذذذذذذو     نـ  ئ ة   ب ا ون   إ  ـ   جلز 

 
ـذذذذذذ        ذذذذذذة   ح  ف      ل  حـذذذذذذلن ـذذذذذذوـ   ط 

 

ر      ذذذذذذذذذذذ   ذذذذذ  يلب    فـ  ور  حل     إل   ب خ 

 
ـذذذذذذذ       إ  ـذذذذذذذ   ـذذذذذذذر    ة   ا ب   ح     

 

إ ذ ـذذذذذذذذ     و  ع   ح        ه  د م   ط ف ل ة     م 

 
ـذذذذذ ـذذذذذ     ـذذذذذم  ـذذذذذ ل     ه  رَّ    م   ف رق د   أ      ح 

 

ذذذذذذذ ـذذذذذذذل ة   ف  ح           ون    ـ  وض     

 
و  ذذذذذذذذذذذذ  ر  تـ  ع   و  ًط    ل       م   ط   ال أ   

 

ـذذذذذلـذذذذذد نـذذذذذل ة   ب وضل    قول ة   و    م   نل  
 

ن     م  ذذل    م  ذذ     ر  وذذ      ح      م     خ 
 

جـذذذذذذذذذذذذذاد    رب   بن حل ث ة بل    و   ح 

 
ح  َّر      ـذذذذذذح     مـذذذذذذن  ل لن      م    ح 

 

ـذذذذذ     ـذذذذذ     ح  ذذذذذ      ب ل      ت   ق د نـ 

 
ذذذذذوـذذذذذ     ـذذذذذفـ  ش   ن فل   ٌ  ت  ل مـذذذذذن و 

 

       ل  هم     ح       وفـذذذذذذوـذذذذذذ ـذذذذذذنَّ 

 
و    ذذذذذذرَّ ذذذذذذ ـ  د ال   للو    ب  ل   تـ       

 

و     ي ر    فـذذذذذذذر  وي ة    يمون    ن ث       

 
بَّا    ـذذذذذذ  هـذذذذذذ ن   ح      أو نس   تـذذذذذذر 

 

ون وحهأكهب إن أ  ومع ذلك تح، تم يعدقن حقًّأ تؤاء النأس كن الشمممممبأن ااسمممممدشمممممهأايهس حهس يضمممممحه
َى كدهنهب  وه الِعهس»يضممممممعون نج ممممممْ ركي النسممممممأء الج هال   عالك وهذا ال عنى الهحواسممممممىه ت أ « الحج

حن مس ا نأ مثال وا ية يود ون؟ ك حة األون دأاة تو التا ه،  مأ ككطحع إل لذيس يفكتون ااى أ  ى الجنةل و
كة مس األتناه رودحى هكس تذن األتناه ااسمممممممدع أه وجهوشممممممم، مس  الشمممممممأمحة والسمممممممعأاة النقهة ال بتَّ
ال سدشتقهس وال بشتيس وال حأ ههس الكأذوهس ال خأادهس الضألهس ال ضحهسيك. إننأ ا نودب النفوه مس 

دَع الجن اكهأل لكننأ نقول إن تذن ال دع ا ككون حأ مممتة  ى الذتس وأل عنى الذي يحأول تؤاء مج ة ومسمممته
و»ال سممممدشممممتقون كن يخههِحون لنأ. ثب كله  مضممممحكأ كن يسممممخت كول ك الحوطهون والسممممحأقهأ  مس  ه الحج

َواذه ا يفه ون معنى ااسمممممد د«الِعهس َواذهل والشمممممَّ أع وأل دع ؟ لكس مأ ال ضمممممحك  ى األمتل وتب نأس شمممممَ
الطأتتة النظهفة وا يقنهون دحه،؟ إنهب يتينونهأ جنة شأذة مثحهبي انظت مثال تهل يدحنث الكدأب الذي 
حأقههأ  رهاًّا دحى مأ   يدحنث وأسب إهشأا مأنجى دس  دوي كصنهكهأ منظ دأن إنجحهويدأن لحموطهههس والسهِ
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 طأنهأ و حأت ة تأكى وتيطأنى كلل مستحهةقهم إنهأ  دوي تأنت قن ك دت وهأ ج أدة إسالمهة  ى وتي
صمموه  ال سممهي دحى كن، شممأذ جنسممى ووأددهأ  ى كنحأء ال  حكة ال دحنةك وجأء  دحى النحو الدألى  

« Lesbian Avengers»هاا دحى الشمممه  ر...ك كصمممنه  مج وددأن لحن أع دس حقوق ال ثحههسل ت أ »
ودعذيب، مس خالل الحواط و، »ت دحى ر...ك  مممنن. وقهم إن الفدوي حك «  دوي شمممأذة»ل «Outrage»و

نة كنت وم مسكه«ي مسكهس ذلك الشخت الذ  سهدولى كعذيب، وهذن الطتيقة«. اون كوقل ل نة كلل دأم
وكمثألك مس الحوطههس والسحأقهأ ل يأ مس ا كسدطهعون كن كفه وا كو كسدطع وا إا لذاىذ الختاءل  هنه أ 

َمب ال ندنةي لكب تذا الطبق الشهىه الذي كجنون    ه، وغهدكب ت أ كجن النينانج القذهةج وغهدهأ  ى التهِ

وفدوي كختي  ههأ النواء والشممممفأءل مس ااء « الفدوي الشممممأذة»ووأل نأسممممبة  بأإلمكأن التا دحى تذن 
و اجوجت تم واحن مس تؤاء ال آوهس وقحهم مس مسممحوق  األجْونَة العَهَأءل الذي حأه  ه، األطبأءل كا وتى َحشممْ
الشممطة السممواانىل وكنأ أدهبل وأنهب سمموف يدووون وعنتأ كووة ن مموًحأ وي شممون تأألَِلل ا يحدفدون ي نة 
َمة ال جد عأ ي لب يبق إا الحوطهون والسمممممممحأقهأ  يدهك ون دحى الكتام  َ أ يأ لج كو يسمممممممتةي وهللا دأل 

 األطهأه وناً مس كن يدواَهْوا خجال ويد نَّْوا كن كنشقه األهض وكبدحعهبي

ى   ة ل الدى كدحخت  ى الودب وأن سوه«ق ة الغتانهق»ونخدب تالمنأ و أ كشأه إله، الكدأب م أ يس َّ
ي وَمنَأة»تأنت كحدوي  ى البناية دحى آيدهس ك نحأن األصنأم الثالثة  « النجب» ِذ دأ «الال  والعجوَّ ل ثب حج

يد نى كن ي ممممألي القتشممممههس حدى منهأ  ه أ وعن. يتينون القول وأن مح نا دحه، ال ممممالة والسممممالم تأن 
يكسممبهب إلى صممف، ونا مس اسممد تاهتب  ى دناوكهب لندوك، وإيذاىهب لـمممممممم، وألكبأد،ل ومس ثَبَّ كقنم دحى 

 [النجب] ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ كَْهنِك اآليدهس دقى قول،  « النجب»كض هس سوهة 

جْتكََجىإنهسه الغتانهق العجال * وإن شمممفأدده»دحى النحو الدألى   وال ق ممموا مس وهاء ذلك تح، تو «. س لَد
اإلسأءة لحتسول الكتيب وألقول وأن، لب يكس مخح أ  ى ادوك،ل وم لب يكس نبهأ وأل تةل وإا ل أ كقنم دحى 
إ مممأ ة تأكهس اآليدهس مس دنن نفسممم،. وتذن الفتية تى م أ يححو لح سمممدشمممتقهس وال بشمممتيس كن يتااوتأ 

ن كحك تأ هة لحقطع وأ ^كو  ى سممممهتة حهأك، « النجب»مع كن كقم نظتة  ى سمممموهة لح كأينة وإثأهة البحبحةل 
الق مممممممة ا ي كس كن ككون قن حنثت دحى تذا النحو الذي اخدتد، وعض الونأاقة قني أ وكخذ كدناء 
 اإلسالم يتااونهأل شأن الكحى الذي وجن دظ ة  عضه دحههأ وألنواجذ وكخذ ينبي تم مس يقدتب من،ي

نا مس دح أء ال سح هس قني أ وحنيثأ التوايأ  الدى كدعحق وهأكهس اآليدهس ال ودومدهس وقن كنأول د
وصم لهؤتن تذا الحكب الذي ك« النجب » ووهنوا كنهأ ا كد دع وأية م ناقهة. والحقهقة إن النظت  ى سوهة 

شتتهس ومأ يعبنون إله، كول ك العح أءل  هذن السوهة مس كولهأ إلى آختتأ دبأهة دس ح حة منمنمة دحى ال 
مس كصنأم وحه  ا يجْعقَم إمكأن احدواىهأ دحى تأكهس اآليدهس ال ودومدهسل وإا  كهل ي كس كن يدجأوه 
ه كن ينهأل شخت وألسى واإلتأنة   ههأ الذم العنهل لألوثأن وال نك الشنين لهأ؟ كتي تم ي كس مثال ك وم

دق، ال حتقة دحه، ينختط  جأة  ى  أصم مس دحى هكس إنسأن مأل ثب إذا و،  ى   تة ان بأو، و وا
الدقتينل لهعوا تتة كختي  ى الحأل لحسى واإلتأنة؟ تم يعقم كن يبحع العتب مثم تأكهس اآليدهس الحدهس 

ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ ك نحأن آلهدهبل وتب يس عون دقهى ذلك قول، كعألى  

ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  

كجعحنأ نسدبعن ك أم ااسدبعأا كن ككون دوي د،  ^؟ إن تذا كمت ا ي كس ك وهني ت أ كن وقأىع حهأك،  ژ

قن  عفت يومأل  قن تأن مثأل ال بت واإلي أن ون تة هو، لـ، ولندوك،. ومواقف، مس الكفأه طوال ثالثة 
دجأود،  ى مكة لوسأطة د ، وهن، ووهنهب ه ب مأ تأن يشعت و، مس حى واحدتام ودشتيس دأمأ ودنم اس

د هق نحونل وه ب اإليذاء التتهى الذي تأن يدعتض ل، تو وككبأد،ل وتذلك ه ض، ل أ دت ون دحه، 
مس ال أل والتىأسةل تى كقوي وتتأن دحى كن، له  ذلك الشخت الذي ي كس كن يقع  ى مثم تذا الضعل 

 والدخأذلي
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تذال وقن ك ممممفتج طتيقةً جنينةً لحدحقق مس كمت تأكهس اآليدهس تى الطتيقة األسممممحووهةل إذ نظت ج  ى 
اآليدهس ال ذتوهكهس ألهي مني مشممأوهده أ لسممأىت آيأ  القتآن  وجن  كنه أ ا ك دأن إلههأ و ممحةه البدة. 

شفأدة هأ دحى يوم القهأمة اون كعحهق تهل ذلك؟ إن اآليدهس ال ودومدهس كجعالن األصنأم الثالثة منأطأ لح
إذن هللال وتو مأ لب يسممننن القتآن  ى كي مو ممع من، إلى كي تأىس مه أ ككس منولد، دننن سممبحأن،. ولس 

وتب ِمْس »نذتى وعهنا لالسممممدشممممهأا دحى مأ نقولل  بعن تأكهس اآليدهس وخ   آيأ   قق نقتك قول، كعألى  
ش شفأددجهب  س أوا  ا كجْغنِى  َ ىَمحَكه  ى ال شأء ويَْت قأل تذا  كهل ي«. ه أ إا مس وعن كن يأذن هللا ل س ي

دس ال الىكة  ى ذا  الوقت الذي كؤتن إحني اآليدهس ال ودومدهس كن شممممممفأدة األصممممممنأم الثالثة جنيتة 
وممألتجممأء مس  هت كعحهق لهممأ دحى إذن هللا؟ ثب إنمم، قممن وها  ى اآليممة الثممأنهممة مس آيدى الغتانهق تح ممة 

ه ت »وتى كيضأ  تيبة دحى األسحوب القتآنىل إذ له   ى القتآن ال جهن كي  عم مس مأاة  ل«كجْتكََجى»
وإنه شمممممممفأددهس »كمأ مأ جأء  ى إحني التوايأ  مس كن نت اآلية تو  «. ا دعم»دحى صمممممممهغة « و

ى  يل  ألتا دحه، تو كن تذا الفعم وهذن ال ممهغةل وإن وها  ى القتآن ثالث متا ل لب يقع  ى ك«لدجْتكَضممَ
 «.كنفعل كجْغنِىل ي حك»ل وإن أ كجْسدَْخنَم مع الشفأدة دأاةً األ عأل الدألهة  «الشفأدة»منهأ دحى 

ي ومنأة وقول، َدوَّ شأنج،   ل «.؟كر ـكـتكيدب..»تذلك  قن ونك  مج ودةج اآليأ  الدى كدحنث دس الال  والعجوَّ
أب الكفأه  ى مواقل الخ ومة والدهكب وتذا الدتتهى قن وها  ى القتآن إحني ودشتيس متة تحهأ  ى خط

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ژ الشواتن الدألهة   ومأ إلى ذلك وسبهم ت أ  ى

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  ژ ل [يون ] ژ

ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ    ۇ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ          ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ ژ ل [يون ] ژۓ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ ل [األحقأف] ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

« النجب».  كهل ي كس إذن كن يجىء تذا الدتتهى  ى سوهة [الواقعة] ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

« شفأدة«»تذا لب يحنث كن كج هفت تح ةوألذا   ى سهأق مالطفة الكفأه ومتا أكهب و نك آلهدهب؟ و وق 
دحى خالف مأ ككت دحه،  ى آيدى « تب» ى القتآن الكتيب ر ى حأل مجه هأ مضأ ةك إا إلى الض هت 

 «.تسه »الغتانهق مس إ أ دهأ إلى الض هت 

نة ت أ »و ضمممممممال دس ذلك  دتتهى اآلية األولى مس اآليدهس ال ودومدهس يدكون مس  إنه روتى مؤتهِ
ف وأأللل والالم رخبتتأكنعتفك +   ذا ه »وتذا الدتتهى لب يجْسدَْعَ م لـمممممم«.  هت راس هأك + اسب معته

 ى كي مس ال وا مممع الدى وها  ههأ  ى القتآن الكتيب روتى كبحا العشمممتا ك اون أيأاة الدأتهن « دأقحةه 
ءة ا إنهب تب السفهأكا إنهب تب ال فسنونة ك»الض هت وض هته مثح،ل ت أ  ى األمثحة الدألهة  « إنه »اسب 

إن، تو الدواب التحهبة إنك كنت السمممم هع العحهبة إنك كنت الدواب التحهبة إن، تو السمممم هع العحهبة إن، تو 
العحهب الحكهبة إن، تو الغفوه التحهبة إنى كنأ النذيت ال بهسة إن، تو السمممممم هع الب ممممممهتة إننى كنأ هللاة إنك 

العويو الحكهبة وإنأ لنحس ال أ هونة وإنأ لنحس ال سبهِحونة إنهب  كنت األدحىة إنأ لنحس الغألبون ة إن، تو
لهب ال ن مممموهونة إنك كنت الوتأبة إن، تو السمممم هع الب ممممهتة إن، تو العويو التحهبة إنك كنت العويو 

أ . كم«إن، تو الحكهب العحهبة إن، تو البَته التحهبة كا إنهب تب الكأذوونة  نن هللا تو الغنى الح هنة الكتيب
الضممممم هت وضممممم هته مثح، « إنه » ى ال تة الوحهنة الدى وها الدتتهى ال ذتوه اون أيأاة الدأتهن اسمممممب 

ك  حب يكس الضمممممم هت دأىنا دحى ذا  دأقحة. ولو 17تواة «ة إن، الحق مس هوك»روذلك  ى قول، كعألى  
ضمم هته عأىن دحههأ وتأن التسممول يتين الدقتب إلى ال شممتتهس و نك آلهدهب لكأن قن أاا كأتهن الضمم هت ال

ل مأ ااموا يعدقنون كنهأ آلهة. ودحى ذلك  نن «ذوا ه دأقحةً »مثح، دحى دأاة القتآن الكتيب ووصمممممممفهأ 
 .الدتتهى  ى كجولَى آيَدَِى الغتانهق تو كيضأ كتتهى  تيى دحى كسحوب القتآن الكتيب
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ى لقتآنل وله  القتآن منه أل  م أ سممبق يدأتن لنأ دحى نحوه قأطعه كن اآليدهس ال ذتوهكهس لهسممدأ مس ا
قن وها   ى كي مس األحأاي  الدى قألهأ « الغتانهق»قحهم كو تثهت. وم إنى ألسمممممممدبعن كن ككون تح ة 

النبى دحه، ال ممالة والسممالم. وينبغى كن نضممهل إلى مأ مته كن تجدجى ال ممحأك لب يتا  ههأ كي ذتت لهذن 
 .أل،  ى السهتة النبويةالتوايةل ومثحهأ  ى ذلك مأ تدب، اوس تشأم وكمث

اوس الكحبى ركحقهق كح ن أتىة الناه القومهة لحطبأدة والنشمممممتة « األصمممممنأم»ولقن قتك   ى تدأب 
ك كن ال شتتهس تأنوا يتااون تأكهس العبأهكهس  ى الجأتحهة كعظه أ لألصنأم الثالثةل ومس ثَبَّ  ننى ا 19

فسمممهت ل أ ي كس كن يكون قن حنثل ونأًء دحى مأ كسمممدطهع إا كن ككفق مع مأ طتح، سمممهن كمهت دحى مس ك
ل ووحا اآليأ  «النجب»وها مس هوايأ   ى تذا ال و ممممموعل إذ يتي كن النبىل دننمأ تأن يقتك سممممموهة 

الدى كهأجب األصنأم الثالثةل كوقَّع وعض ال شتتهس مأ سهأكى وعن ذلك  سأهع إلى كتاين تأكهس العبأهكهس 
 Ameer Ali, The  إلى ال ـممـممـممنك وـممـممـممـممنا مس الـممـممـممـممذم والدووه  ر ى محأولة ل تف مسأه الحـممـممـممني

Spirit of Islam, Chatto and Windus, London, 1978, P.134  ك. وقن تأن الكفأه  ى تثهت مس
حَْتة  األحهأن إذا س عوا القتآن كحنثوا لَْغًطأ ولَْغًوا تى ي ت وا الحأ تيس د أ كقول، آيأك، الكتي ة ر ج هِ

 هذا الذي يقول، الكأكى الهنني تو مس ذلك البأب. كل  26

ولدقتيى األمت كسمممموق لحقأهئ مثأا دحى تذن الطتيقة تنت مس شممممهوانل إذ تأن هىه  ومتؤوسمممم، 
يدعأكبأن منذ كدوام  ى حضممممممموهي كنأ ووعض الومالءل وتأن التىه  يدهب ال تؤوس ال سمممممممكهس وأن، 

تأن معتو أ دن، خو مممم،  ى سممممهتة هىهسمممم،  ى تم يكتت،ل واآلخت يحأول كن يبتئ نفسمممم، دبثأ ألن، 
ل «إن مأ وهنى ووهنك د هقي»مكأن. و ى نووة يأس كسممممتع قأىال وتو يؤتن تالم، وكم مأ لني، مس قوة  

ل مجتي الحني  مس وجهد، إلى  ِ   أ تأن مس أمهم معتوف وحضممموه ونيهد، وسمممتدة هاوان الدى كحوه
ةه إا كن كنخم قأىال  ى   عالي د هقل ا »سممممتدة دجهبة تأن، يك م تالمأ نأق ممممأ  وجهة كختي معأِتسممممَ

وتنأ كمسممك التىه  وهذن العبأهة ودنَّتأ محِخه ممةً كحسممس كحخهت لح وقل ول شممأدت متؤوسمم، «. يجْعبَت
 ال ونوق الذي يحأول الدن م م أ يجْنَسى إله،ي

ا   ى جتينة  دأهي  ال  ممتية و« الشممعى»ونخدب تالمنأ ونقم ال قأل الدألى الذي تدب، ك. حسممس السممته
دس الشمممممذوذ الجنسمممممى واندشمممممأهن تألووأء وهس األوهوههس والكواهث ال مممممحهة  2005ة 5ة 13الج عة 

واألخالقهة الدى كدتكى دحه،ل والقوم ه ب ذلك اتون ومأ مممممون  ى إشمممممعأل الحتاىق ت أ  عم نهتون 
اي إلى انههأه العألب الطأ هة وتومأ. ونحس نؤمس إي أنأ جأأمأ كن ذلك سمممممممهكون مس العوامم الدى كؤ

الغتوى ه ب تم القوة والجبتو  الحذيس تو دحهه أ اآلنل وإن تأن تذا ا يعنى وألضمممممممتوهة كننأ نحس 
 ال سح هس ن حي وأو أدنأ الحألهة لقهأاة العألب وعنن. دحى تم حأل لنقتإ ال قأل ولنعدبت 

أ بهي لحشممممواذ الووات و تنسممممإسممممبأنهأ الكأثولهكهة ك -ااشممممدتاتهون األوهووهون والشممممذوذ الجنسممممي»
صممممو  البتل أن اإلسممممبأني ذو األ حبهة ااشممممدتاتهة دحى مشممممتوع قأنون يعدتف لحشممممواذ «  »كدتقى

نأىبأ وتل أنهأ ل مممممألي  183الجنسمممممههس وألووات  ه أ وهنهب وكبني األطفأل وككويس كسمممممتة. وود مممممويت 
 2005كوتيم  21يوم الخ ه  دس الد ويت  6مس التا ضهس وامدنأع  136مشتوع القأنون  ي مقأوم 

ككون إسبأنهأ دحى دهن الحكومة ااشدتاتهة وقهأاة أاوأكهتو كول حكومة كوهووهة سدغهت منوندهأ ال ننهة 
لفدي ال جأل كمأم أوات الشمممممممواذ وكبني األطفأل  ي الوقت الذ  مأ كوال حكومة اول كختي  ي متححة 

ننا ووحجه تم مس تول خذ وها. وهن أ اددت ت  قأ  وك دأم ن وألووات مس اون كبني كطفأل  كأ لحشمممممممواذ 
2003. 

وقن قووم مشممتوع القأنون وأودهأت ج أدأ  الن أع والضممغق ل ممألي أوات الشممواذل إذ تأن وعضممهأ 
حأ تا يوم الد ويتل ت أ كنهأ قأمت وعنة مسهتا  ومظأتتا  احدجأجهة ود حهأ   غق مسد تة. 

شنة لالحدفأل  ي  ي دهن ااشدتاتههس  « ااند أه الدأهيخي»وهذا ومس ال تكقى كن ينظ وا مسهتة حأ
قأامل وعن كن تأنوا م نودهس مس الظهوه دحى دهن  تانكول ومس ااددتاف وألووات  شمممممممهت يولهوأ ال

 .دحى دهن خوسي مأهيأ كأنأه أدهب الحوب الشعبي اله هني هىه  الحكومة السأوقة
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سمممبأنهة دس معأه مممدهأ الشمممنينة لهذا ااددتاف و ي الجهة األختيل كدتوت الكنهسمممة الكأثولهكهة اإل
حة ال  ممح»ل وكن «ظألب وشممكم جذه  و ممأه وأل  ممححة العأمة» ي وهأن وصممفت  ه، تذا القأنون وأن، 

نَعوا  ي ال خدبتا  وا كن يدبنأتب كشممخأأ مس جن  واحن ك ممأف و«. العحهأ لألطفأل كقدضممي كا يج ممْ
 ة الع حة األصمممهحةل وكن مسمممأواة أوات الشمممواذ وألووات صمممنأدة د حة مووهة تو إتناه لقه»البهأن كن 

 «.السو  إاخأل لعن ت خطهت لدفس  النظأم ااجد أدي

و ي السمممممهأق ذاك،ل ادأ الكأهاينأل كلفونسمممممو لووهو كتوخههول هىه  ال جح  البأوو  لألسمممممتةل إلى 
وصمممعَّن «. الظألب القأنون»معأه مممة تذا القأنونل معدبتا كن مس واجى ال سمممهحههس كن يعأه ممموا تذا 

ههس دحى تم ال سممهح»قأىال  « توهيهت ايال سممهتا»الكأهاينأل مس لهجد، وتو يجهى دس كسمم حة صممحهفة 
 .«كن يكونوا مسدعنيس لن ع الث س الالأم والغأليل ولو اقدضى ذلك  هأع  قنان منأصى د حهب

ي الووات ومسأواكهب الشواذ  « حقوق»و ي  تنسأ قته  اإلااهة ال تتوية لححوب ااشدتاتي ادب 
 ي تذا مع األسويأء جنسهأ. ويشدغم الحوبل الذ  كوجن  ي ااخم ته أك، ته ة ك ثم الشواذ ااشدتاتههس 
األم ههسل منذ منة دحى إدناا مشممممتوع قأنون  ي تذا السممممهأق لهدقنم و، إلى البتل أن. وتأن السممممكتكهت 

ت أ كن د نة وأهي  «. كن يفدي لحج هعالووات ينبغي »األول لححوب  تانسممممممموا تولنن قن صمممممممتك وأن 
ااشممممدتاتي وتكتانن اوانو  ا يدتاا  ي الكشممممل دس شممممذوذن والن أع دس حق الشممممواذ  ي الوواتل 

. وقن سممممبق 2005وسممممجم ذلك  ي تدأب وقع وعض نسممممخ،  ي ال غتب كثنأء أيأهة ل،  ي مطحع سممممنة 
أذيسل لحشمممم« البأت »أك الووات ال نني لحودهب ااشممممدتاتي لهونهم جوسممممبأن دننمأ تأن  ي الحكب كن كو

وهن أ يعأهض اله هس الفتنسممممي والتىه  جأك شممممهتاك ووأيتن األول ها أهان أوات الشممممأذيس وكبنههب 
 لألطفأل.

نشمممممممت  الج عهممة الوطنهممة الفتنسمممممممهممة لحوقممأيممة مس األنكولوجهممأ  2005ينممأيت  4 ي يوم الج عممة 
اندشأه شتب الخ وه وكخذ كقتاأ نفسهة منشطة واألايكدولوجهأ ندأىج كول كحقهق حول سبى ك أدن 

ودالقة ذلك وألشممممممذوذ الجنسممممممي. وتشممممممل الدحقهق كن كنأول الخ وه كصممممممبي مفتطأ مدجأوأا الدتاا 
 ي ال  ة  10سمممنة وهس الشمممواذ ر 25 -18األسمممبودي إلى الدتاا دنة متا   ي الهوم لني الف ة الع تية 

سكأنك. وا يدوقل األمت دنن كنأول الخ وهل ولكس يدعوأ  ي ال  ة لني دأمة ال 3وهس الشواذ  ي مقأوم 
ذلك ودنأول األقتاأ النفسممممهة ال نشممممطة وال خنها  و خدحل كنوادهأ م أ يعدبت االة قوية دحى اهجة 
اا ممطتاب واانههأه النفسممي وااجد أدي الذ  كعهشمم، تذن الف ة. ت أ كن اهاسممأ  تننية كثبدت اهكفأع 

 ذيس الكننيهس واألمتيكههس.نسبة ااندحأه وهس الشأ

ووأإل أ ة إلى اندشأه السهنا وهس الشواذ ودواة األمتاض الدنقحة جنسهأ تشفت آخت األخبأه الطبهة 
 أ تكل وقن سمجحت منذ  -دس ظهوه متض جحن  مدنقم جنين وهس الشمواذ رل. جي.  ي كو متض نهكوا

 .كل أنهأ وال  حكة ال دحنة وإسبأنهأ  ي تولننال وتذلك  ي 136حألة  ي  تنسأ و 142 -2004ينأيت 

الشممممواذ تو ال هم الجنسممممي  لألطفأل رالبهنو هحهأك « ال نأ ممممحون» هت كن كخطت انواق ينحنه إله، 
وسمممعههب إلى كطبهعهأ وم أهسمممدهأ والن أع دنهأ. وقن دتف  ي كأهي  كوهووأ دأمةل و تنسمممأ خأصمممةل 

معهأ. وكعدبت حألة « الدسمممممأمي»ف وألبهنو هحهأ ودنة تدأب وأد أء مس الهسمممممأه م س ادوا إلى ااددتا
سممممنةك دضممممو الحوب ااشممممدتاتي الني قتاطي وودأمة جهتتأه  35د نة منينة وتيب مأيكم إنجح أن ر

بِق مدحبسممأ وألدعأطي لحبهنو هحهأ م أ  شممتواه وهىه   هنهالهة ااشممدتاتههس الشممواذ حألة ن وذجهة إذ  ممج
 .ا ع، إلى كقنيب اسدقألد،

ااى أ ينوه الهوم نقأ  واسممممع حول حقوق ال نهسممممهس الشممممواذ  ي الظهوه والختوت مس  ي  تنسممممأ 
الظم إلى وا ممحة النهأه. ويدولى مطألبهبل وأإل ممأ ة إلى الدنظهب النولي لحشممأذيس والسممحأقهأ ل نقأوأ  

 خأصة وهبل وقن شأهتوا  ي مسهتا  دهن الشغم كحت يأ طأ  خأصة وهب.
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نظ ون دحى ال مممعهن العأل ي كنظه أ محك أل ولهب ج عهة اولهة كدولى يذتت كن الشمممواذ الجنسمممههس م
سأء. ت أ كن لهب قوي ولووهأ  لحضغقل ووسأىم إدالمهة  سحأقهأ  مس الن ك ثهحهب والن أع دنهب ودس ال
سدعنون حألهأ لدنظهب مسهتة دأل هة  ي اولة الكهأن ال ههونيل مواأاة مع مسهتا  كختي  معدبتةل وي

 ي البحنان الغتوهةل  نن البحنان « حقوق». وإذا تأنوا قن اسمممدطأدوا الح مممول دحى دنة  ي منن دأل هة
اإلسمممممممالمهة ك ثم لهب قالدأ لب كفدي وعن  ي وجوتهب لحظهوه العحني. ولنيهب خطق خأصمممممممة وعنة اول 
اإلسممالمهة لحضممغق دحههأ وكحطهب وعض القوانهس ال أنعة لشممذوذتبل ومنهأ كشممكهم كنظه أ  مس الشممواذ 

حسممى تم قطتل وكحتيضممهب لهكشممفوا دس كنفسممهب حدى إذا مأ ق عدهب السممحطأ  « ال سممح هس»لجنسممههس ا
ل وقن دتف «مظحومهدهب»وكهجعدهب إلى منطقة الظم سأهدت دنة ج عهأ  شأذة إلى كولي الن أع دس 

ال غتب وم مممت حأا  مثم تذن كنخحت  ههأ منظ أ  اولهة وإقحه هةل وم وشمممخ مممهأ  سمممهأسمممهة مس 
 .تالخأه

ومس األسمممألهى الدي يسمممدخنمهأ الشمممواذ لحدغحغم إلى العألب اإلسمممالمي الودب وأن النيس اإلسمممالمي ا 
يعأهض الشذوذ الجنسيل والد تي  وذلك دحى لسأن شخ هأ  كقول إنهأ مسح ة مثح أ وقع  ي إسبأنهأ 

ي حواه حول إلى  د« ويى إسالم»دحى موقع، اإللكدتوني « وتااو»حهن أ ادأ  2005 ي شهت كوتيم 
مسممألة الشممذوذ الجنسممي  ي اإلسممالم. ولب يسممدبعن وتااو إمكأنهة كوويج الشممواذ مس ال سممح هس  ي إسممبأنهأ 
و ق القأنون الذ  يبهي أوات الشممممممواذ  ي كسممممممبأنهأ. ت أ اسممممممدنكت وتااو  ي حواه ل، مؤختا مع مجحة 

موقلل اسممدنكتك، الج عهأ  «. هةمالحقة الشممواذ  ي البحنان اإلسممالم»األسممبأنهة مأ كسمم أن  « ايألوجأه»
 «.اإلسالمهة اإلسبأنهة تحهأ وطألبت ونقألد، مس من ب،
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 الفصل السادس
 مسيلمة أمريكا األفاق رشاد خليفة رسول امليثاق 

الدأوعة ل تتو تفت الويأ  و حأ ظة الغتوهة و  ممممممتل « شممممممبتا الن حة»هشممممممأا خحهفة تو اوس قتية 
ِلن  ى دحى ي هس ال دج، إلى اإلسمممممممكننهية. والواقعة وهس طنطأ وكحك ال نينة  م ألب يدولى 1935وقن وج

م 1957مشهخة إحني الطتق ال و هةل ووعن دأمهس مس كختج، مس تحهة الوهادة وجأمعة دهس ش    ى 
ذتى  ى وعثة ل واصممممحة اهاسممممأك، العحهأ  ى كمتيكأ وح ممممم دحى اهجة النتدوهاة  ي الكه هأء مس جأمعة 

م لهع م منهسمممممأ  تىهسمممممأ لقسمممممب البحوث البسمممممدأنهة  ى تحهة 1966كهض الوطس  ى  كهيوونأل ثب دأا إلى
دتب »الوهادة وجأمعة القأتتةل إا كن، رت أ جأء  ى ال قأل الذي تبد، كسممممممأمة  وأي هىه  كحتيت مجحة 

ة نوال نشمموه  ى آخت تذن النهاسممةك تتب مس وظهفد، دبت الحنوا الحهبهةل ومنهأ إلى الوايأ  ال دح« كأي و
حه  د م خبهتا  ى األمب ال دحنة قبم كن يندقم إلى منينة كوسممممممأنل الدى كولى إمأمة مسممممممجنتأ وهىأسممممممة 

م كدحس خحهفة كن جبتيم دحه، السالم قن ككأن وألوحىل ثب كخذ يندو النأس 1980ال تتو اإلسالمي  ههأ. و ى 
 نبذ السنة النبويةل الدى يعنهتأ شتتأ م إلى اإلي أن وأن، هسول هللا. ومس مقدضهأ  اإلي أن و،1988منذ دأم 

أ ل وتو الحقى الذي م«هسممممول ال هثأق»ووثنهة ويودب كنهأ مس د م الشممممهطأن. وقن اكخذ خحهفة لنفسمممم، لقى 
 أال ككبأد، ال هأأيم الحقطأء يس ون، و،. 

فة كن يكون تنأك  هتن وغهةَ الدخ لذي ا يتين خحه مس  حتوتذا الحقى الغتيى لب يَِتْا  ى القتآنل ا
حني  هسممممول هللا تى يخحو ل، الجو  هعه  تو وككبأد، الضممممألون  ى اإلسممممالم وتدأو،  سممممأاا شممممهطأنهأ 
ق لهب  ى اواىت ال خأوتا  األمتيكهةي والذي  ى القتآن تو  طهِ مجتمأ اون معقى كو هقهى حسمممممممب أ خج

رمتة « هسممممول هب العأل هس»روقن ككته ذلك دشممممتا  ال تا كل كو « هسممممول هللا»كو « التسممممول»
رت أ وها  ى دنوان الكدأب الذي كلف، دبن « هسمممممول الحتية»مثال كو « هسمممممول ال هثأق»واحنةكل كمأ 

مس وجهة نظت يسممأهيةك ومأ إلى تذا  دحك كسمم هأ  وشممتية ا يعت هأ القتآن  ^التح س الشممتقأوي دن، 
ل الذي «النبى الكذاب»تذا  الكتيب. وتذا كول األالة دحى كن هللا سبحأن، وكعألى يأوى إا كن يفضي ااى أ

شممممهخة اإلسممممالم السممممحأقهة وااجدهأا دحى الطتيقة »تدبتج متة كصممممف، وهذا الوصممممل  ى اهاسممممدى  
مل  تا دحىه واحن مس ككبأد، 2005ال شبأتهة كواىم شهت يونه، « شبأب م ت» ى جتينة « األمتيكهة

كح ن صممممبحى »اسممممَب دحى كن، روكت م معحقل آَختج ا« كح ن»اسمممم ،ل حسممممب أ وها  ى كسممممفم الدعحهقل 
« األح ن»شأ عًأ ااسب و أ لذ وطأب مس النعو  الدى يسدحقهأ تذا ال وتوسكل كقول إن تذا « من وه

 وصل  هت صحهي ألن خحهفة لب ينَّع النبوة وم« النبى الكذاب»قن هاَّ  ى كعحهق، وأنه وْصل خحهفة وـممممـمممم
ق دحى وج، الدحنينكل ثب « هسممممول ال هثأقر»تأن هسمممموا  وهس النبى والتسممممول كفتقة ا « األح ن» تَّ

 كاهي مس كيس جأء وهأي 

الم سمممم»وعن كن كد حتج  ه، قحب الد ممممحهي اإلمالىى والنحوي والحغوي  « كوى ح هن»وتذا تو كعحهق 
 ى تذا ال قأل النتدوه هشأا خحهفة وأن، نبى تذاب. تذن الده ة وأطحة لسبى وسهق  «  الن»دحهكب. يدهب 

هشمممأا يومأ كن، نبىل وم كتن متاها ك مممتيي القتآن وأن مح نا تو خأكب النبههس. لب يخبتنأ هللا كن لب يَنهعِ 
مح نا تو خأكب ال تسممحهسل ألن تنأك  أهقأ جوتتيأ وهس النبى و التسممول   ألنبى تو هسممول يبحهِا تدأب 

سدختت آيأ  هللا مس الكدأب. ودحى  ل ذلك  كمم نبىهه هسنبؤا ل كمأ التسول  هو يبهس تذن النبؤا  وي ولل
كمأ العك   هو حجة إوحه  لهجعم النأس كت ض التسمممممممم حدى لو قنهموا معجوا ه مؤيهِنةً لهب ت أ حنث 

هشأا خحهفةل  قن كينن هللا وكشل معجوة القتآن الدى ظحت  ى مك نهأ كهوعة دشت « هسول ال هثأق»مع 
 «.كح ن -19هة لحتقب قتنأل كا و تى وتتأن صحة كنويم القتآنل ال عجوة التق 

والواقع كن تذن الدفتقة وهس التسممول والنبى ا كسممدنن إلى كي كسممأسل وإا  حهقم لنأ تؤاء ال خبولون 
لذي ا« تدأب النبوءا »مس كيس اسمممممممد نوتأ. إنهأ كفتقة لب يأ  وهأ قتآن ولب يقم وهأ دقم. ثب إن  كتة 

  هأ مس القتآن.  ألنبى إنسممممممأن نول دحه، الوحىت أ نفه« النبى»يأكى و، النبى  كتة كدعأهض مع  كتة 
 وندوة النأس إلى وحنانهة هللا سبحأن، وش ول إهااك، ودح ، وقنهك، وهح د،ل وإلى اإلي أن وألهوم 
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اآلخت والحسممممأب والثواب والعقأب والجنة والنأهل وإلى كقنيب  توض العبأاة والطأدة ل، سممممبحأن،ل 
الع م والدعأون والدتاحب...إل ل كمأ النبوءا   دأكى دحى الهأمش وتذلك الد سمممممممك وقهب العنل والكتم و

وا كحدم موقعًأ كسمممأسمممهًّأ  ى الندوةل مثح أ تو الحأل  ى نبوءة القتآن وأند مممأه التوم دحى الفتس  ى 
وضع سنهس وعن انكسأهتب دحى ين تؤاءل وتدكتاه الدأتهن  ه، وأند أه اإلسالم دحى النيس تح، ه ب مأ 

 ى وناية األمت مس كن تذا ححب وعهن ال نألل إن لب يكس مسممدحهالل وتألدنبؤ قبهم  ووة الحنيبهة  تأن يبنو
تيسل وتط أنة القتآن  وأن التسممول وال سممح هس سمموف ينخحون ال سممجن الحتام مححهِقهس هؤوسممهب ومق ممهِ

ة .  كهل يقأل إن مه لحتسول وأن كيًّأ مس البشت ا ي كن، كن ينأل من، منأا ألن هللا قن د  ، مس النأس
التسول تى كفسهت تذن النبوءا ؟وم تهل ي كس كن كظم تذن النبوءا  اون كفسهت حدى ي و  النبى ثب 

لهبهس لهب كن النبى الذي لب يؤمنوا و، تأن نبهأ حقهقهأ؟ وادنأ مس كن « ختاب و ممتة»يأكى التسممول وعن 
 دشت قتنأي هشأا خحهفة لب يهمه دحهنأ وطحعد، الغبهة إا وعن كهوعة 

واخحوا  ى اين، ك واًجأ ا كجعَنه وا كجْحَ ىل ولب يندظتوا حدى  ^وال ضحك كن النأس قن آمنت و ح ن 
يتسم الشهطأن دحههب هشأا ركو وأألحتي   اللك خحهفة نبهأي ويويننأ  حًكأ كن ال سح هس حهس ككأتب 

ةل الحهب إا الع الء األذاء الحقتاء لعهأقى تذا ال أ ون تفتوا و، وقدح، واحن منهب ولب يبألوا و، كانى وأل
كحذية الكأوووي ال وحولة  ى الختاء والنمأءي تم هكي القتاء  ضممممهحة وتوانأ وشمممم أكة مس القَنَه مثم 

 دبتة ل س يعدبت ومس ا يعدبت؟«  الل خحهفة»تذن الش أكة الدى كهاا هللا كن يجعم وهأ 

ك كن، قن تأجت إلى كمتيكأ تى ووأل نأسمممبة  قن أدب خحهفة رونأء دحى مأ ن ول دحه، مس وحىه شمممهطأنىهه
كنجي ادوك، ويح ى األمتيكأنج حهأك،ل  كأن كن كخوان هللا  ى تذن كيضممأ  حب يؤمس كحن وندوك،ل الحهب إا 
س األمتيكى ولب كنفع،  ال شمممممممبوتهس ال نبطحهس دحى وجوتهب. ثب اندهى كمتن وأن قجِدم  ى قحى الِح مممممممْ

 كجهوة مخأوتاك، وكمن، الدى تأنت كسمممممممهت دحى حهأك، لهم نهأهل  عحب القأصمممممممى ح أية الكأوووي وا
حهس نول دحه، الوحى وأن هللا دأصممممممم ، مس  ^والنانى كن، تأن تذاوأل إذ كهاا كن يدشمممممممب، وألنبى مح ن 

ى كالنأسل ود  ، هللا  عالل  جأء خحهفة وظس وأنغالق دقح، وقحب، كن، يكفى كن يقحن النبىَّ مح نا حدى كأ
الندأىج مع، و أ ككت و،  ى حألة سممممهن األنبهأء وال تسممممحهس ويع مممم ، هللا مس النأس ت أ د ممممب هسممممول، 

 مح نا دحه، السالم. 

ل كسمموق، «األنفأل»مس سمموهة  30وتذا نت تالم،  ى تذا ال و مموع لنن كعحهق، دحى كتج د، ل؟ية 
قم كتثت مس كن الهجتة ألمتيكأ الضمممماللى لب ي« هسممممول ال هثأق»ل الذي أدب كن «كوى ح هن»هاا دحى 

 سوف كو هِت لندوك،  تصة ك ضم  

God chose His  final prophet, Muhammad, from the strongest tribe of Arabia. It 
was tribal laws and traditions that prevented the disbelievers--by God's leave--from 
killing Muhammad. Similarly, it was God's will to move His Messenger of the 
Covenant from the Middle East, where he would have been killed, to the U.S.A. 
where God's message can flourish and reach every corner of the globe. This is 

mathematically confirmed: the sura & verse numbers= 8+30=19x2. 

نِهب لهفستتأ لنأ؟ إن تم مأ يطنطس و، تو التقب كسعة دشتل  ثب كي نبوءا  كحك الدى جأء تذا العجدجمه الوَّ
وتذا التقبل وأ دتاض صحة ال عأاا  الدى كدعحق و،  ى القتآنل ووأ دتاض كن، تو قن اكبع  ههأ منهجأ 

يوصح، إلى  أيد، ويدتك مأ ا ينفع،  ى حهأايأ ا قَْ نيًّأ قَْستيًّأ وحه  يخدأه مس اآليأ  واألس أء مأ 
مؤامتاك،ل ا يختت دس كن يكون مسألة هيأ هة تى ندأت الدفكهت البشتي واسدخنام الحأسوبل إذ لب 
يقم القتآن وا التسول إن تذا التقب ي ثم نبوءة. ثب إن هللا الذي يخوي اومأ هشأا خحهفة ووطأند، قن 

 الذي ينيت دحه، تذا األ هأق اجح، وخودبالك، وشعبذاك، إن أ  19 شأءل وا هاا ل شه د،ل كن يكون التقب
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ل إذ يقول ال ولى «ال نثت»مس سوهة  31 -26تو دنا خونة جهنب روالعهأذ وأهللك ت أ جأء  ى اآليأ  

ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  ژ سبحأن، وكعألى َجنمن دس كحن الطوا هت ال عأننيس لتسول، مح ن دحه، السالم  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ           چ   

 . كي كن هشأا خحهفة الكذاب ا يعتف إا الشهأطهسل وا كؤاي ادوك، و س يعدنقهأ إا إلى الجحهبيژ

دس دنا خونة جهنب. لقن جعم هللا ذلك العنا  تذلك كهجو مس القأهئ الكتيب كن يدنب، ل أ يقول، هللا
يفددس و، ويحأول كن يفدس ال سمممح هس كيضمممأ حدى يوهاتب «  مممالل خحهفة» دنة لحذيس تفتوال وتأ تو ذا 

مع، موها الجحهبي وحدى لو كغأ هنأ دس تذا تح،ل ك ه كس كن ينح ت اإلسالم  ى تذن ال سألة؟ ومأذا 
ألة الحسأوهة؟ ك حس نؤمس و ح ن ووندوة مح ن؟ لكس النأس قن اخحت لو كننأ لب ن م إلى معت ة تذن ال س

 ى ايس هللا وأل حهأها  وعن ال حهأها  دحى مني القتونل ولب كندظت كن كتي سممممحنة تذا األ هأقل ودننمأ 
ف تذا العَْهتج ال توَق كشمممممكَّك النأس  ه، ولب يعحس مدأوعد، دحى القىء الذي ككى و، إا ال شمممممبوتون  شمممممته

ب ال أ مممممى الونهب وال حفهأ  ال تيبة  ى سمممممجال  ال خأوتا  الكأوووويةي وقن كحألنأ ال ندوه  كصمممممحأ
خحهفة حه  قتكنأل  مم س مأ قتكنأن «ك  ممالل» ى آخت كعحهق، ال ذتوه إلى موقع هشممأا راقتك  « كح ن»

 لتسول الشهطأن الكذابل النته الدألى  
God's Messenger of the Covenant is a consolidating messenger. His mission is to 
purify and unify all existing religions into one: Islam (Submission). Islam is NOT a 
name; it is a description of one's total submission and devotion to God ALONEل 

without idolizing Jesusل Maryل Muhammadل or the saints. Anyone who meets this 
criterion is a «Muslim» (Submitter). Thereforeل one may be a Muslim Jewل a Muslim 

Christianل a Muslim Hinduل a Muslim Buddhistل or Muslim Muslim  
قن جأء و ى الخطة الدى هس وتأ ل، كن يهنم «  الل خحهفة»ووهذا كنكشل الحعبة الجهن هةل  ـمممممممـممممممم

ل إذ لب يعن دننن تأ ت ومسحبل وم الكم مسح ون «تأن»الم ويجعح، كثتا وعن دهسل وخبتا مس كخبأه اإلس
نأجون مأ ااموا يجْسِح ون كنفسهب هلل.ل ووطبهعة الحأل سوف يودب الج هع كنهب قن كسح وا كنفسهب هلل وكنهب 

سوان. ك حه  تنأك مسحبل يهوايل ومسحبل ن تانىل ومسحبل ووذيل ومسحبل مسحبل رححوة مسحبل  ا يعبنون 
ل ومس تنأ  نن، يسممممممم ه،  ^مسمممممممحب تذنيك؟ ت أ كن اإلسمممممممالم دننن له  تو النيس الذي جأء و، مح ن 

«Submission»  ى ال سحَب كتي كتى م أا ة كن ينهج مح ن كسن تذا النهج «. Submitter»ل مثح أ يس هِ
تآنل كم تى ححقأ ل تم ححقة ك هن لألختي؟ كيأ مأ مس قبم ت أ هكينأ  ى النهاسة الدى تدبدجهأ دس كتج د، لحق

يكس األمت  هذن تى ال أسممممممونهة الحعهنة وعهنهأ العوهاء الشمممممموتأءل كحك ال أسممممممونهة الدى كتين كن كشممممممهع 
اا مممطتاب  ى تم شمممىء وكحبهِ  دحى ال سمممح هس كمتتب وكفقنتب الثقة  ى اينهب وكنسممم  مس كامغدهب وإلى 

حهي. ولقن سممبق تذا تحَّ، دنن مح ن دبنن قول، إن، ا  تق وهس ال سممحب والههواي األون كن اينهب تو النيس ال مم
والن تانى وال أو ى  ى ال  هتل  ألج هع نأجون يوم القهأمة مأ ااموا يؤمنون وأهلل والهوم اآلخت ويع حون 

ا مبكتا حت وصممألحأ. لكس الواقع الك هى  ى حألدنأ تذن كن ال سممح هسل  ى هكي هشممأا ر مماللك خحهفةل قن ان
جنا وَتفَتوا منذ كيأم ال مممممحأوة كنفسمممممهبل ومس ثب لس يكونوا مس النأجهس يوم القهأمة مع الههوا والن مممممأهي 

 وال أو هسل ودحى هكسهب وطبهعة الحأل التشأايون الخحهفهون. 
ولقن وقفت وكم قوة لهذا الدفسهت الضأل ووهنت كن، يدعأهض مع القتآن كعأه أ مطحقأ ويفتن النبوة 
ال ح نية مس مضممم ونهأ ك أمأ ويفسمممن تم شمممىءل وي كس القأهئ الكتيب كن يتجع  ى ذلك إلى الف مممم 

حه  يجن كنأوا مف ال لهذن ال سألة مس تم « سوهة ال أىنة»مس تدأوى دس « كتم الكدأب»الخأأ وـممـمم
وع و ممجوانبهأ. ومع ذلك  حعم مس ال سممدحسممس كن نعهن تنأل وشممىء مس الد ممتفل مأ قحنأن  ى ذلك ال 

 ى النهاسممممة الدى تدبنأتأ دس شممممهخة اإلسممممالم السممممحأقهة الدى كتاا نف  تذا الكالم م أ ينل دحى كنهب 
ج هعأ ذهية وعضممهأ مس وعض  ى الخهأنة والعأه والع ألة ال شممهنة. ذلك كن قول، كعألى الذي اسممدشممهنْ  

ل  ال يعنى مأ كتين كن و، مأنجى دحى كن الههوا وال ممأو هس والن ممأهي ا خوف دحههب وا تب يحونون
وع القتاء مس كن كول ك األقوام ااخحون الجنة حدى لو وَقجوا دحى كايأنهب ال نحت ةل وم يعنى   كجْنِخح،  ى هج
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كن البأب  ى اإلسمممالم مفدوك كمأم كتم األهض ج هعأ لإلي أن وندوة مح ن والنجأة مس ثبه  ى اآلختة 
ل إذ اإلسالم ايس دأل ى ا ايس د بهة قبحهة كو ^ى البناية و، حدى لو لب يكونوا مس العتب الذيس آمنوا  

قومهة مثالل   عتوف كن كنبهأء ونى إسمممممممتاىهم تحهب لب يجْبعَثوا ألحن مس خأهت كمدهب. يدضمممممممي ذلك مس 
ْهنَاَء. 21ك  »15النت الدألى رمدىة  وَه َوصممَ َتَف إِلَى نََواِحي صممج وعج ِمْس تجنَأَك َواْن ممَ ثجبَّ َخَتَت يَسممج

َوإِذَا 22
َتَخْت إِلَْهِ، قَأىِحَةً  وِم صممَ ل َتْنعَأنِهَّةل َخأِهَجةل ِمْس كِْحَك الدمخج اَي اِْونَدِي َمْجنجونَةل »اْمَتكَة ههِنجل يَأ اْوَس اَاوج اْهَحْ نِيل يَأ سممَ

.  َدَقَنََّم كاَلَِمهذجنج َوَطحَبجوا إِلَْهِ، قَأىِِحه23«. ِجنًّا هيج َوَهاَءنَأي»َس  َحَْب يجِجْبَهأ وَِكِحَ ةه ِتْ َهأل ألَنََّهأ كَ مممِ  َأََجأَب 24 «اصمممْ
ألَّةِ »َوقَأَل  َتاىِهَم الضمممَّ ْم إِاَّ إِلَى ِخَتاِف وَْهِت إِسمممْ َجنَْ  لَ،ج قَأىِحَةً 25«. لَْب كجْهسمممَ ههِنجل كَِدنهِيي» َأَكَْت َوسمممَ « يَأ سمممَ

ْبوج » َأََجأَب َوقَأَل 26 نًأ كَْن يجْؤَخذَ خج ههِنجي َواْلِكالَبج » َقَألَْت 27«. اْلبَنِهَس َويجْطَتَك ِلْحِكالَبلَْهَ  َحسمممممَ نَعَْبل يَأ سمممممَ
ْسقجقج ِمْس َمأىِنَةِ كَْهوَأوَِهأي وعج َوقَأَل لََهأ  28«. كَْيًضأ كَأْتجمج ِمَس اْلفجدَأِ  الَِّذ  يَ جل َدِظهبل »ِحهنَ ِذه كََجأَب يَسج يَأ اْمَتكَة

أَدةِ «. َتَ أ كجِتيِنيسَ إِيَ أنجِكي ِلهَكجْس لَِك  جَهأ ِمْس كِْحَك السمممَّ ِفهَِت اْونَد ختاف ونى » حه   ى اإلسمممالم مقولة «.  َشمممج
ل وم الندوة والتح ة مفدهحة األوواب لج هع كونأء آام مأ ااموا «ك تاع ونى إسممممم أدهم»وا « إسمممممتاىهم

 يؤمنون وأهلل والهوم اآلخت ويع حون ال ألحأ ل وتذا تم مأ تنأك.
نجن كن اإلسالم قن دحَّق نجأة الههوا وال أو هس والن أهي دحى إي أنهب وأهلل والهوم اآلخت  ولهذا

إن الذيس آمنوال والذيس تأاوا وال أو هس والن أهي مس آمس »ود حهب ال ألحأ   قق اون اددبأه آخت  
رال أىنةة « ون وأهلل والهوم اآلخت ود م صألًحأل  حهب كجتتب دنن هوهب وا خوف دحههب وا تب يحون

كل واإلي أن وأهلل والهوم اآلخت ا ي ي إا إذا آمس 62. و ى البقتة آية كختي مشأوهة لهذن تى اآلية 69
مس  ل وذلك وا ي^الشخت وج هع األنبهأء وال تسحهس و أ  ههبل وم ودحى هكسهبل سهننأ هسول هللا 

چ  ڇ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ژ اآليأ  الدألهة  

 ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ژ ل [النسأء]

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ڤ  ڤ    ژ ل [األنعأم] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  

]األدتاف[ل و هت ذلك. ومأ مس متة كثنى القتآن دحى كحن مس كتم الكدأب إا تأن وعن  ژڻ  ڻ  

يَْبغجون منأ كن نقتك الن وأ القتآنهة وقحوب متيضة ودهون  اخول، اإلسالمل إا كن وعض ذوي األتواء
د هأءل. لكس تهل يب ت األد ى ومس  ى قحب، متض؟ ودحى تذا  حه   ى القتآن كي كنأقضل ا  ى تذن 
القضهة وا  ى  هتتأ ت أ كودب مأنجى كو مس تدبوا لهأ الكدأبل وم ينبغى كن نقتك تدأب هللا  ى تجحهههد، وش ول، 

 عح، ِدِضهس. وا نج
وإذا اقق القأهئ  ى الطتيقة الدتقه هة الدى تجدِبَْت وهأ اآلية السمممممأوقة  سممممموف يدضمممممي ل، مأ كق مممممن. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ونسممممممدطهع كن نعهن تدأودهأ وطتيقة كتقه هة كختي تى كوااا األموه اكضممممممأًحأ  

 حهب كجتتب دنن هوهب وا خوف دحههب  ژٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  

ذلممك كنمم، ا معنى اشمممممممدتاط اإلي ممأن وممأهلل والهوم اآلخت  ى حممألممة ال ؤمنهسل كي «. وا تب يحونون
ال سمممممممح هسل وتب الطأىفة ال ذتوهة  ى وناية الكالمل إذ تب مؤمنون  عالل دحى دك  الحأل مع الههوا 

الل وههنهأ قبال مس خوال ممممأو هس والن ممممأهي الذيس لب يؤمنوا و ح ن وعنل ومس ثب  ال يجعَنهون مؤمنهس ت أ 
 «.آيأ  القتآن الكتيب
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وعن ذلك تح، تى كس هة ا يعت هأ القتآن الكتيب ت أ قحت. وم لقن « هسول ال هثأق»دحى كن كس هة 
 ه، خ سأ ودشتيس متة لب يجْذَتت  ى كية آية منهأ كن، سبحأن، وكعألى قن كخذ تذا « ال هثأق»وها  تح ة 

 ققل وم إن هللا الذي يفضي ااى أ تذا األ هأق األَِشت قن شأء  إهااك، ال هثأق مس كي هسولي له  ذلك 
ه   العحهةل وا هاا ل شه د، سبحأن،ل كن يذتت القتآنج كن، سبحأن، وكعألى إن أ كخذ ال هثأق مس النبههس ركتتهِ

يكس واحنا  إن، لب«ك نكح »ا مس التسمكل النبههس الذيس قأل تذهاونأ وقأل كأوِعج، قجفهة رال ندوه  « مس النبههس»

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ژ منهب وم تأن هسواي وتذان ت أ الن أن الحذان وها  هه أ ذلك  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ل [81 آل د تان] ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

. وتذا خذان آخت [األحواب] ژٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 أ  هللا الكثهتة لذلك الكذابي مس خذان
تو كن هللا كخذ « هسول ال هثأق»قن يقول هشأا ومس يتا  ، دحى  الل، ال بهس إن ال ق وا وـمممممممـممممممم

ال هثأق دحى النبههس وأن يسمممأهدوا إلى اإلي أن وأي هسمممول يأكى م مممنقأ ل أ جأؤوا و،ل لكس التا سمممهم 
يه كصممالً كن وأب التسممألة لب يغحق ت أ يودب جنا ووسممهقل وتو كن تذا له  خأصممأ وتشممأا خحهفة رإِْن صممَ 

ن مأ جأء و، النبهون  تذا األ أكل وتو  هت صمممممممحهيه ودَّةًكل وم تو دأمٌّ  ى تم هسمممممممول يأكى و أ يعضمممممممهِ
السأوقونل  كهل يتين خحهفة كن يخت و، نفس،؟ ثب إن مأ ككى و، تذا الخحهفة إن أ يضأاه ايس مح نل ومس 

نتأ كو ي نهقهأ. ودحى تذا  أآلية ا كنطبق دحه، وحألل ثب يضأاه كايأن األنبهأء اآل ختيس ج هعأ وا يعضه
 وإا ل أه  النبوة  الا وخهأنة وطأووها خأمسأي حأشأ هللي

ًمأ دحه، كيه اوه آختل  ويح مممت هشمممأا خحهفة اوه التسمممول مح ن  ى مجتا كبحها القتآن  ققل محتهِ

ې  ى   ى       ژ ل [48 الشمممموهي] ژ ں    ڻ  ڻ  ڻ ژوذلك ادد أاا دحى اآليأ  الدألهة حسممممى أد ،  

. وتو يدتج هأ و أ يعنى كن، له  [99 ال أىنة] ژ ک  ک  گ  گ  گژ ل [40 التدن] ژائ  ائ  

والتسألة تى القتآن. ودحى تذا  نن وظهفة التسول دحه، السالم تى مجتا ل «التسألة»لحتسول إا كبحها 
لنأظت  ى اآليأ  الثالث وكمثألهأ ينهك  ى الحأل كن األمت له  ت أ كبحها القتآنل ثب ا شممممممىء وعن ذلك. وا

منح مممممت  ى كبحها القتآن وحسمممممىل  ^يع م خحهفة وككبأد، دحى إيهأم القأهئل إذ له   ى القتآن كن اوهن 
وإا لكأن يكفى كن يتسمممم هللا تدأوأ يح ح، التسمممول إلى قوم، ويضمممع، وهس كينيهب ثب يقول لهب  تأتب القتآن 

ي كهسمممحنى هللا و،ل  أنظتوا  ه،ل وتم دأم وكندب وخهتي ثب يولهههب قفأن وين مممتف لحأل سمممبهح،ل وتأن هللا الذ
 يحى ال حسنهسي

إن اآليأ  الدى يسدشهن وهأ األ أك دحى مأ يتين إيهأمنأ وخنادنأ و، إن أ كعنى كن، دحه، السالم له  
ى سوف يجْسأَلون دنهأ يوم القهأمةل كمأ تو  كمه مأ مسؤوا دس إاخأل النأس  ى اإلسالمل  دحك مه دهب تب الد

دحه، كن يبحغهب الندوة و أ  ههأ القتآن وكفسهت القتآن وكطبهق مبأائ القتآن دحى كهض الواقع. وا شك كن 
شتك التسول لحقتآن وكطبهق، إيأن يأكى  ى ال قأم األول قبم كي شتك كو كطبهق آخت ألن، ك هب النأس تحهب 

كقنهتب دحى و ع كعأله ، مو ع الدنفهذل إذ تو الذي اخدأهن هللا مس اون النأس ج هعأ لذلك. لكدأب هللا و
وله  مس ال عقول كن يجىء  ى آخت الومأنل و ى كمتيكأ وحن الدقألهع العجهبة وااسدخبأها  الدى كنس 

 ي كن نذتتتأ دحىكنفهأ وينتأ وكشهأء كختي  هت كنفهأ وينتأ  ى موا ع مس كجسأا التسم الكذاوهس ا ي 
ال إلل له  مس ال عقول كن يأكى هسولل تذوبل  ى آخت الومأن و ى كمتيكأ وحن العجأىى والدقألهع 

والقسأوسة الحوطههس والشهخأ  السحأقهأ   هتسب لحتسول دحه، السالم مأ ينبغى ومأ ا ينبغىل مدجأوأا 
  وذلك قنهن الدأ ، الحقهت إلى الدسحق والدجبت دحى سهن الخحق.

  اخدتادأ  Innovations Satanic»ومس  جوه الو ن كسممممممم هد، كحأاي  هسمممممممول هللا وسمممممممنَّد،  
َتاط الذي يطحق، مس وطن، القذهة وحى س أويي كنعب وكتتمي «ي شهطأنهة  كمأ تو  ألضم

  



80 

 

ثب ي ضمممى خحهفة  هودب كن التسمممول مح نا م نوع مس إصمممناه كية كعحه أ  اينهة إلى جأنى القتآن 

ڤ      ڤ  ڤ  ڦ            ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ ول، كعألى  ونأء دحى ق

بة [الحأقة] ژڍ       ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ   . ووأل نأسممممممم

ا ل وكيس تذ«عأقبنأن ولقطعنأ دن، الوحىل» ألدتج ة هاي ة وا كؤاي ال عنى ت أ يجىل إذ تى كقول  
مس النت األصمممممممحى؟ ومتة كختي ا دالقة ل؟يأ  و أ ينَّدى خحهفةل وم ال تاا وهأ ككذيى الكفأه الذيس 

وأن، تأتس كو شممممممأدت كو مجنون ينول دحه، الشممممممهطأنل وا اخم لهأ و أ يهتف و، تذا  ^تأنوا يده ون، 

ېئ   ىئ   ژكتيب حدى مس كفسهت القتآن اسدنأاا إلى قول، دو شأن،  الشهطأنل الذي يتين كن ي نع التسول ال

ل معطهًأ لنفس، [القهأمة] ژىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   خت   

هىل هق ى ذا  الوقت الحق  ى كن يقول مأ يشممأء وكن يفسممت القتآن ويدتج ، ت أ يشممأء اون حسممهى كو 
ونعب الوتهم  ى هسممممم الكذب والنفأق والع ألة والضمممماللي ومتة كختي نجن مسممممهح ة كمتيكأ  وحسممممبنأ هللا

الكذاب يفسممممممت اآليأ  القتآنهة و أ ا كقولل إذ نولت تذن اآليأ   ى كنبه، النبى دحه، السممممممالم إلى كن يتكف 
ل وتح ةً تح ةل مأ يوحه، إله،ل وم دحه، ك اً وأوه ن ي ممممغى ل أ جأء و، هوك ونفسمممم،  ال يتاا وهاء جبتيمل كوه

القنس وينع البأقى دحى هللال الذي ككفم وحفن تدأو، وكحفهظ، إيأن كحقأىهأ و جتا كن يسمممد ع إله، كول متة مس 
ل،ل وبجأحةه مأ وعنتأ وجأحةل  التوك األمهس. تذا تم مأ تنأكل وا صممممممحة وهس اآليأ  الكتي أ  ومأ يدقوَّ

 حى  هت مس ًّىي اسً أ د« هشأا»هسولج الضالل ال س َّى  
م الكذاب الدوسأنى تذلك لدفسهتن كفسهتا  أا مثح، قول، كعألى   ل «ب لقتآنالتح س * دح»وم أ يدع َّ

الذي يختت من، وألقول وأن، يعنى كن هللا تو وحنن الذي يقوم وشتك القتآن وكعحهب معأنه، لحنأس. والواقع 
ن وله  كي كحن آخت ت أ تأن يودب مشممتتو قتيشل كا كحن يشممأكه  ى كن هللا تو الذي دحهب هسممول، القتآ

إذ يقولون متة إن الشمممهطأن تو الذي يوحى إله، وهذا القتآنل ومتة إن، دحه، السمممالم تأن يكددب، م أ  ى 
لدؤتن كن هللا ا  هتن تو الذي دحب نبه، القتآن « التح س»تدى األولهس...إل ل  جأء   أكحة سممممممموهة 

تذا القتآن  نن ذلك يكون ودعحهب هللا ل، كيضمممممأ. وا مسمممممدنن مس ثب  ى  الكتيب. وحدى حهس يشمممممتك النبى
تأكهس اآليدهس ل أ يود ، الكذاب النجأل ال كدوب دحى جبهد، وحتوف سوااء يتاتأ تم مس  ى قحب، ذهة 

ل ثب «آيِ ل مس هح ة هللا»ل وكحدهأ وحتوف ح تاء  «Made in America»إخالأ هلل ولتسمممممممول،  
 كقول ذلك وكجتي دحى هللاي«ي دحه، لعأىس هللا»قأء  كحت ذلك وحتوف أه

قه الثأنى مس الشممهأاكهس لونأ مس الشممتك. كي كن، ا يجوأ كن  وتو ا يكدفى وهذال وم ي ضممى  هَعجنه الشممهِ
شهن ك»ل وم دحه، كن يقول  قق  «كشهن كن مح نا هسول هللا»يقول ال سحب كو مس يتين كن ينخم اإلسالم  

ا يويني وتذا تفتل وََواكل وإن حأول ال دنطعون األ أتون كن يواينوا دحى نقأء الدوحهنل  «كا إل، إا هللا
مد مموهيس كنهب يسممدطهعون كن يخندوا ال سممح هس وأنهب إن أ يبغون كطههت اإلسممالم م أ ينأقض وحنانهة 

ئ إلى تذا القأههللال وتأن الشممممهأاة وأن مح نا هسممممول مس دنن هب العأل هس شممممتك ووثنهة.  أنظت كيهأ 
الكفت الح هبي لقن تأن تذا ي ي لو كن ال سح هس يؤلهون التسول مح نا ويشتتون، مع هللا  ى العبأاة كو حدى 

إن أ يعبتون دس « كشهن كن مح نا هسول هللا» ى الندأءل لكنهب ا يفعحون تذا وا ذاك. إنهب حهس يقولون  
ن يعدقن ال سممممممحب كن مح نا هسممممممول هللا؟ ومأ الفتق وهس دقأىنتب الدى يعدقنونهأ  ى قحووهبل  هم مس الخطن ك

ااددقأا وتسممألد، ووهس الد ممتيي وهذا ااددقأا؟ إن الذي يؤمس وشممىء كو يحى شممخ ممأ إن أ يحى كن يذتتن 
موا ويكفهتوا النطق وألشمممهأاة دحى  موا ويحته ويحهج وأسممم ،  ى تم حهسل  ح أذا يتين تؤاء ال خأوهم كن يجته

إذن؟ ككتاتب ودنطعهب النفأقى يقولون إنهب ا يتينون  ^؟   أ الذي ينبغى كن نعدقنن  ه، كن مح نا هسمممممول هللا
كن يجذَْتت كي اسممب وجواه اسممب هللا؟   أذا نفعم يأ كتي وأآليأ  الكثهتة الدى يذتت  ههأ هب العوة اسممب هسممول، 

و كؤتن كن، هسمممول هللا دقى النت مع اإلي أن وأهلل كعألىل ك ^وجأنى اسممم ، الكتيبل كو كندو إلى اإلي أن و، 
 دحى كلوتهد، سبحأن،ل كو كشهن و حة هسألد، دحه، السالم؟ 
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ٱ   ٻ  ژ ل [136 ]النسأء  ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ومس تذن اآليأ  قول، كعألى  

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  [ل15 ل والحجتا 62 النوه] ژٻ  ٻ  ٻ  پ  

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ ل [يالفد] ژۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   

 ژٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ ل [24 األنفأل] ژ ۉ  ۉ   ې

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ ل [32 آل د تان] ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ ل [األنفأل]

 ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ ل [النسأء] ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

 ژ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پژ ل [92 ال أىنة] ژ چ  چ  ڃ   ڃ  ڃژ ل [80 النسأء]

 ژې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ژ ل [1 األنفأل]

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ ل [29 الفدي] ژ ٱ  ٻ  ٻژ ل [األحواب]

 .[ال نأ قون] ژڀ  ٺ  ٺ  

ول حق ثب يتجع دس تذن الشهأاة  نن هللا سبحأن، وكعألى يجِضحه، وا يهني،  وم إن مس يشهن وأن التس

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  ژ 

ل  كهل ينكتتأ ويسدنكتتأ ^. و ى تذا كقوي وتتأن دحى كت هة الشهأاة وتسألة مح ن [آل د تان] ژ

ِتيبون؟ تذلك  نن هللا سبحأن، وكعألى يتين لهذن الشهأاة كن ككون صأاقة نأوعة مس  تؤاء ال دأده  ال ج
القحى ا مجتا كتاين وألحسأن مخأادة ونفأقأل وإا لب كجِفْن صأحبَهأ  ى شىء ألن هللا طهى ا يقبم إا 

ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ژ الطهى ال أاق مس العقأىن واألد أل  

ل  كهل يأكى تؤاء الضألون ال ِضحهون  هقولوا إنهأ شتك ووثنهة؟ [ال نأ قون] ژڻ  ڻ  ڻ     ں   

كا إنهب  ى الخب  والنفأق ونجأسة القحى والحسأن لَعَِتيقونل و ى الضالل والغواية والكفت مأِهاوني وم 

ل [79 النسأء] ژجخ  ىث  يث   حجمج  جح  مح  ژ إن هللا لهشهن دحى صحة التسألة ال ح نية وذاك، العحهة  

ک  ک  ک  ژ ل [الفدي] ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی   ژ 

. ومسهح ة كمتيكأ نفس، يقول [النسأء] ژگ   گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 ة هللاتذال لكن، يوظف، لغتض خبه  آخت تو الودب وأن مح نا لب يكس مع، مأ ينل دحى كن، نبى إا شهأا
ل،. و وق ذلك  هأ تب كواء كتم الكدأب الذيس كسح وا يعحنون كنهب آمنوا و أ كنول هللا واكبعوا هسول،ل 

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ اادهس هللا سبحأن، كن يكدبهب دحى ذلك مس الشأتنيس  

 . [آل د تان] ژپ  ڀ  

ت إن مه ة هسممو ل هللا كقد ممت دحى كبحها القتآن ا  هت وله  ثب تهل يقول تذا النَِّدىه الكذاب األَشممِ

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ مس حق، كن يدكحب وشمممىء  هت القتآنل ونحس مثال نقتك قول، كعألى  

مأ يعنى [64 النحم] ژ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبژ ل [44 النحم] ژڤ    ل وتو 

م هللال كا وتى كبههس متامى تممذا الكالم كنمم، دحهمم، السمممممممالم تممأن يقوم و ه ممة كختي وجممأنممى كبحها تال

ل [48 ال أىنة] ژڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   ژ وكو مممممهح،. تذلك  هنأك قول، دو شمممممأن،  

وتو مأ يو مممي كن، دحه، السمممالم تأن يقوم كيضمممأ و ه ة القضمممأء.  كهل ندجأتم كقضمممهد، وا نفكت  ى 
 اهاسدهأ دحى األقم لندعحب منهأ؟
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كن التسول «ك النسأء»مس سوهة  79األ هأق يودب ر ى كعحهق، دحى كتج ة اآلية  والغتيى كن النَِّدىه 
دحه، ال مممممالة والسمممممالم لب يأ  وأي الهم دحى نبوك،ل الحهب إا شمممممهأاة هللا ل،. يتين كن يقول إن األوواب 
 مغحقة  ى وج، مس يبح  دس الهم دحى صنق هسألة مح ن دحه، السالمي ومعنى تذا كن مس لب يؤمس و،
 ال حتت دحه،ل إذ تهل كومس وشممىء له  دنني الهم دحى صممحد،؟ وكجأَتم األ هأقج القتآَن الكتيب الذي 
كحني هللا و، اإلن  والجس  عجووا دس كن يأكوا ولو وسمموهة مس مثح،ل وكنأسممى كيضممأ النبوءا  الدى كنبأ 

تأن  لك كن، دحه، السممالموهأ سممهن الخحق سممواء  ى القتآن كو  ى الحني  والدى كحققت تحهأل وكنأسممى تذ
مثأا لح ممنق واألمأنة ويقظة الودى  ال ي كس كن يكذب  ى كمت الوحى كو يجْخنَع  ه،ل وكنأسممى كن، دحه، 
ن دحى  السمممممممالم لب يكس ل، كي مأهب  ى اادأء النبوةل إذ لب ككس وهاءن مخأوتا  اولة  توهة مثال كؤأه

ول ال سممح هس وإشممأدة ااهكبأك  ى اينهب مس كجم تالك كمد، وأادأء هسممألة شممهطأنهة  أيدهأ كشممدهت دق
اانسمممالع دن، قحهال قحهال  هضمممهعوا  ى الوحأم اون كمم  ى العواة إلى الطتيق. ت أ كنأسمممى ذلك النبىم 

ل وكنأسمممممممى القهب الكتي ة الدى ادأ إلههأ مح ن ^الكذابج البشمممممممأهاِ  الكدأوهةَ الدى كخبت  و جىء مح ن 
لعتوهة وتذلك األمب األختي الدى اخحت اإلسمممممالمل وكنأسمممممى الدحني الناىب الذي وتأن  ههأ إنقأذ األمة ا

تتهن القتآن وأن ايس مح ن سممممموف يند مممممت ه ب تم مأ يبذل، الكأ تون مس كموال وجهوا  ى سمممممبهم 
دتقحد، والقضمممممأء دحه،ل وكنأسمممممى وتتأن العقم دحى كن النيس الذي ككى و، مح ن ا ي كس كن يكون اينأ 

بق مثح أ يقول لى دقحى اآلن إن مثم هشمأا خحهفة ا ي كس كن يكون هسموا حقهقهأل وإا  ال أاىفأل وألضم
 ثقة  ى كي شىء إذني 

بت نبوة مح نل  لذي كث ن، تو ا وأ نأ التقهع يهنف مس وهاء ذلك إلى القول  تذهاو عة الحأل  نن  ووطبه
خحهفةك  قن جأء و ى ينن « ضمماللكوو الر»ولوا تو مأ دتف كحن كن، نبى مس دنن هب العأل هسل كمأ تو 

وتتأن صمممممنق،. وهللا دألي كتي ككنأ  ى دحب كم  ى ححب يأ نأس؟ إننى ا كصمممممنق مأ كقتكي لب يبق إا تذا 
الع هم يشمممممم   دحى سممممممهننأ هسممممممول هللاي ثب إن الخبه  ه ب ذلك تح، قن  حبد، الحقهقة دحى خبث،  أقته 

 82ن ل ح نل إذ كتن ردنن كعحهق، دحى كتج ة اآلية وطتيقة  ممم نهة  هت مبأشمممتة كن  ى القتآن مأ يشمممه
ن الدأم مس كي شممىء  هت معقول ه ب نوول،  ى «ك النسممأء»مس سمموهة  دحى « الع مموه الوسممطى»خحوه
 حن كعبهتن.

ولقن تذَّب خحهفةج نفَس، ونفس،  ى مسألة إنكأه السنة النبويةل إذ تأن منطحق،  ى مو وع ال الة مثال 
وم والحهحةل وكن دنا هتعأ  تم منهأ تذال ودنا سجناكهأ تذال ومأ نقتؤن  ى تم كن دناتأ خ  ل  ى اله

هتعة تو تذا...إل ل وله  شمممممممىء مس تذا تح،  ى القتآنل وم تو م أ جأء  و، األحأاي  النبويةل كحك 
 الة الاألحأاي  الدى دنَّتأ لونًأ مس الشتك والوثنهة ت أ هكينأل ذاتًتا كن، قن كحقق مس صحة مأ قأل،  ى 

دحى مأ ذتتن القتآن  ى تذا ال و مموع مس آيأ  دأمة كخحو مس  19مس خالل كطبهق نظتيد،  ى التقب 
الدف هم والد نهل. يعنى كن، قن لََح  تم مأ قأل،  ى تذن القضهة لَْحًسأ وتأن، لب يقم شه أي وتذا تالم، 

 الكذوب  ون ه، تى يتي القتاء وأنفسهب مني الدنطع الكأ ت الذي يندهج، تذا 
All five prayers are found in 2 238, 11 114, 17 78 & 24 58. When the Quran 
was revealed, the Contact Prayers (Salat) had already been in existence (Appendix 
9). The details of all five prayers--what to recite and the number of units (Rak`aas) 

per prayer, etc.--are mathematically confirmed. For exampleل writing down the 
number of units for each of the five prayers, next to each other, we get 24434ل 
19x1286. Also, if we use [*] to represent Sura 1 (Al-Faatehah), where [*]=the sura 
number (1), followed by the number of verses (7),) followed by the number of each 
verse, the number of letters in each verse, and the gematrical value of every letter, 
writing down  2[*][*][*][*][*][*]4 [*][*][*][*]3[*][*][*]4[*][*][*][*]produces a 

multiple of )19) see 1 1 . 
ومثحهأ إقتاهن ركثنأء «. البقتة»مس سممموهة  138ويجن القتاء تالم، تذا  ى كعحهق، دحى كتج ة اآلية 

ه ب كن، ا وجوا  %2.5وأن نسمممممبة الوتأة تى «ك األنعأم»مس سممممموهة  141كعحهق، دحى كتج ة اآلية 
 حه، مس ايأنة إوتاتهب دلشىء مس تذا  ى القتآنل لكن، تكم وَكهأ  دتيق  ى البََكش يَنَِّدى كننأ دت نأ تذا 
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السمممممممالم. وكنأ  ى الحقهقة ا كاهي كيس ذلك الكدأب الذي وصمممممممحنأ دس إوتاتهبل و ه، النت الخأأ 
ونسممبة الوتأةي إأاء تذا ا كمحك نفسممى مس كن كقول ل،  العى  هتتأي  حه  كمأمك إا اإلقتاه دحى ه ب 

نهة النبوية نهة النبويةل والسممممم حَِت القول  ى تذال لكس الدخطهق  كنفك ال ندس وأن السممممم وحنتأل تى الدى  َ ممممَّ
سنة ال ح نية كوط ةً إلنكأه القتآن ذاك، وعن  نك هسوا تذاوأ تو الذي كلومك وننكأه ال شَّ الجهن ى الذي ا

 العب  و، شتًحأ وكفسهًتا واالدواء وآيأك، دس معأنههأ ومقأصنتأ الحقهقهةي
، طأىل مس الجنون  دخهَّم ثب خألل وظس كن، قأاه الحق كن تذا الهحفو  قن كجأوأ قنهن   ك أمأ ومسممممَّ

ِكت هسممول هللا  ال ينطق وشممىء أاد أ كن مه د،  كقد ممت دحى كبحها القتآنل وتأن، مجتا  ^دحى كن يجسممْ
ى الوقت وألنبوة والتسممألة   ^كااة كسممجهمل ثب ا يكدفى وهذا وم يتين كن يسممكدنأ نحس كيضممأ  ال نشممهن ل، 

تذا الو ن دس الشممممهأاة لنفسمممم، وألتسممممألة رالتسممممألة ال ويفة ال  ممممنودة  ى كمتيكأ و ى الذي ا يكل 
سممممممتاايى مخأوتاكهأ الشممممممهطأنهة ال جتمةكل وي أل الننهأ تالمأ وحنيثأ  ى الدفسممممممهت والدعحهق والدححهم 
 والدحتيب والدكفهت والحكب دحى ال سمممممممح هس ج هعأ و أ  ههب ال مممممممحأوة وألعب  وألقتآن وااهكناا دس
اإلي أنل و ى الوقت الذي يهحم ألية دطسة كو  تطة كمتيكهة ت أ  عم مع تح ة جوهت واشنطس الدى 
جأء  ههأ شمممكت هللا  وصمممفهأ صمممأحبنأ ال جتم القتاهي وأنهأ الهم دحى اسمممدحقأق ال جتمهس األمتيكأن 

هاىعة معطَّتة مس الشمممكت  ألَْنعجب هللال وتأن التسمممول دحه، السمممالم لب يخحهِل وهاءن كادهةً دبقتيةً وكلوانًأ
دحى نعب هللا دحه، ودحى كمد، كسممممدحق كن يحفظهأ الحأ ظون ويتااوتأ ويعحقوا دحههأ. لعنة هللا دحه، مس 
تأىس جأمن الوج، مأ ون مخبولي  أنظتوا وأهلل دحهكب كيهأ القتاء إلى تذا الو ن هوهى كمتيكأ الذي يتين 

 س نفضوني كن يضع نفس،  وق سهنن وكأت هكس، وهكس الذي
ويحأول خحهفة كن يوتب ال سح هس كن، تو التسول الذي كحنثت دن، اآلية الثأنهة والث أنون مس سوهة 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ژ «  آل د تان»

. ولست كاهي  ژھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

قه،ر»س كن، يسممدطهع كن يوت نأ وأن اآلية قن نولت  ى حق، دحى كي كسممأس يظ ت حج ب ل  هذا الكذاب ل«كَتسممْ
قأ ل أ مع التسول الكتيبل وم ككى وكم مأ مس شأن، كن يهنم مأ شأان دحه، ال الة والسالم مس  يأ  م نهِ

شممممهأاة شممممتك ونأءه دألى األهتأنل إذ أدب كن األخذ وألسممممنة النبوية تفت وإثبل وكن ذتت التسممممول  ى ال
«  Submissionالخضوع هلل  »ووثنهةل وكن، له  تنأك ايس محنا اس ، اإلسالمل وم اإلسالم تو مجتا 

ت أ و حنأ آنفأل وتى تح ة مطأطةل وسهأن وعن ذلك كن يكون الشخت يهوايأ كو ن تانهأ كو ووذيأ كو 
وم ا ون كن يكون مس دفتيدأ كأهقل وال هب كا يكون تذا الشممممخت مسممممح أ يؤمس حقأ وصممممنقأ و ح نل 

قَتاَء ألمتيكأل  نهاًمأ حج ككبأع األ أك الضمممممماللى الذي يشممممممدغم تو وكن ممممممأهن وحواهيهون دجَ الَء كذاَء وخج
ويحعقون كحذيدهأ الننسمممممة الدى كضمممممتوهب وهأ  ى وجوتهب وكدهنهب وكنو هب وكسمممممنأنهب  هواااون كتامهًأ 

بحون وح نتأل ويحهجون وشمممممممكتتأل ويدغنَّْون دحههأ ودحى لَْعق حذاىهأ القأسمممممممى الذي ا يتحبل ويسممممممم
وني أنهأل ويشمممهنون لهأ وحسمممس شمممكت النع ة واسمممدحقأق ال وين منهأل  ى الوقت الذي يت ضمممون  ه، كن 

 يسد عوا ألية تح ة مس تالم سهن النبههس وال تسحهسي
نن ن قن كجْ ِحق  ثب مأ النلهم دحى كن تذن اآلية كنطبق دحه، تو وألذا  وأ دتاض كن وأب النبوة إذا تأ

 ى القتآن الكتيب. ولقن وهنأ مس قبم تهل  19وأب التسممألة لب يجْغحَق؟ سممهقول إن، قن اتدشممل إدجأأ العنا 
كن ال سممألة لهسممت وهذن البسممأطةل كو قم  لهسممت وهذن الخبأثةل  هذا الكشممل إن أ ينخم  ى وأب الع حهأ  

مكنة واحن مثحى كن ينَّدى تو كيضأ التسألةل  قن  العقحهة ا  ى وأب الوحى الس أوي وأي حألل وإا  فى
سحوب الحني  الشتيل وكصنه   سحوب القتآن الكتيب وك اتدشفت تثهتا جنا مس الس أ  الفأهقة وهس ك
ْعل تدأو، ثالث متا  كو كهوعأك م أ ينل دحى كن م مممنه القتآن  تدأوأ  مممخ أ  ى تذا ال و ممموع ر مممِ

 ي كس كن يكون كونا تو مؤلل القتآني لكنى هجم دأقم  هت م مممممنه الحني ل وكن التسمممممول الكتيب ا
 ه أ كك وه وكدتف حنوايل وا كسدبح، اآلختيس  أخحق وهس الك بهوكت وجبتيم ت أ  عم األ أق هسول 

الذي كهاا وعض ال خأوهم ال هأأيم  ى م ت  ى « ال هثأق»ال هثأقل وتأننأ لب نَْبمج ال  أىى مس وهاء 
 ووأا معهب مهثأقهب وعن كن تجِوموا شت توي ة مأ ألنأ يسدبنلون وكدأب هللا  بأاوا  سدهنأ  القتن ال أ ى كن
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نقأسى لههبهأ الشأوي الكأوي حدى اآلنل  جأء تذا األ هأق لهحأول اسدبنال ال هثأق متة كختي وكدأب هللال 
واة انأ  وكلعأب الح بأا تو كيضممأ ت أ وأاوا مس قبم ووأا  مع، ادوك، وهسممألد، الدى تى وألسممهتك والبهحو

كشممممممب،ل الحهب إا وقأيأ مس وقأيأن ال تمهة  ى األهتأن ال ظح ة ال هجوهةي ومع تذا  نن ككبأد، ا يتينون كن 
ل وكن صممممأحى ال سممممتك قن  هَّت العتض منذ  يعدت وا وأن السممممأمت الذي تأنوا تب نجوم، وم ثهحه، قن انفضه

ذا  والوانهأ  الننسمممممأ  الحأمال  مس السممممفأك  دتة وكصمممممبحت نجوم، ال فضمممممحة تس السمممممحأقهأ  الشمممممأ
 ا سواني«ك الخأنقأن»وال دهوسأ  الالكى مكأنهس الطبهعى تو مسدشفى الخأنكة ركو إذا كحببت  قم  

تو د م دقحى ا صمممحة ل، وألوحى  19وم أ ينل دحى كن مأ قأم و، هشمممأا خحهفة  ى مو ممموع التقب 
َم السمممم أوي تذن الفقتة الدى كنقحهأ لحقتاء ال كتام مس تالم، ال وجوا  ى موقع، دس الطتيقة الدى كََوصممممَّ

 ال ج وع النهأىي«  »ال عجوة الحسمممأوهة  ي القتآن الكتيب»ل كحت دنوان «هللا»وهأ إلى إح مممأء تح ة 
 X 6217=  19ل وتو مس مضممممممأدفأ  التقب 118123لكم كهقأم اآليأ  الدي كوجن وهأ تح ة هللا تو 

ا دحه، سمممممممهولة تذا العنه لكح ة هللا واآليأ  الدي كوجن وهأ تذن الكح ة  حقن . ودحى الت ب م أ يبنو19
وجننأ تثهتا مس ال مممممعووة  ي كنفهذ تذا العنه دحى الت ب مس كن تم مس اشمممممدتك  ي تذا العنه تأن دحى 
األقم ختيج جأمع،ل ومع، تومبهوكت لهسمممأدنن  ي الحسمممأوأ . ولقن وقعنأ  ي دنة كخطأء قبم كن نتاجع 

دأىج الدي ح حنأ دحههأ وألعن والحسأب والج ع وحدى مجتا نقم الندأىج مس وتنأمج ل؟خت. ولعم تذا الن
يؤتن مني سممممممفأتة تؤاء الذيس يندون كن مح ن تو ال ؤلل الحقهقي لحقتآنل  هو لب يكس وهنن مأ ن حك، 

 «. اآلن مس آا  حأسب، الكدتونه،ل ولب يدعني كعحه ، ك  جأمع،
كأن وهب إلنجأأ ال ه ة ومس الوا مممممممي كن  منَّن األمتي األمت له  كتثت مس ت بهوكت ومسمممممممأدنيس ك

ال هثأقهةي ووأل نأسممممبة  قن كتتت تالم الضمممماللى ت أ تو وعجَجتن ووجَجتن  ى اإلمالء والنحو حدى يعتف 
القتاء مني خذان هللا ل، حدى  ى كوسممممق األشممممهأءي وم أ ينل كيضممممأ دحى كن د م ذلك األ أق إن أ تو 

مل دقحىٌّ كن تنأك وأحثًأ آَخَت ل، اهاسممة مطولة دس اإلدجأأ العناي  ى القتآن الكتيب ينطحق  ههأ مس د 
وتذا البح  موجوا ل س يتين «. هسول ال هثأق»البهأىى الخأأ وـممممـمممم 19ومضأدفأك، ا التقب  7التقب 

ن وه ب ذلك  ن«. يبالبنأء التق ى آليأ  القتآن الكت»ل ودنوان،  «دتب سممو ت»ااطالع دحه، و وقع 
، الون  واادى التسألة  أخوان  التجم لب يعحس كن، هسولل دحى دك  هشأا خحهفةل الذي انخبق  ى مخه

 هللا وكالحقت دحه، لعنأ  هللا والنأس وال الىكة كج عهس مس وقدهأ إلى يوم النيسي
هشممممممأا وأن  لكس كيس  ى القتآن مأ ينل دحى كن هشممممممأا خحهفة تو هسممممممول مس هب العأل هس؟ يجهى

قن « خحهفة»متةل وكن تح ة  19قن ككته   ى القتآن « هشممأا»الدى كجِخذَ منهأ اسممب « ه   ا»مشممدقأ  

ھ  ھ  ژ ل [256 تةقالب]  ژ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبژ ككته  متكهس. وتذن وعض األمثحة  

ىئ  ىئ  یی  ژ ل [29  أ ت] ژڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ ل [24 الكهل] ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

ژ ل [30 البقتة] ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ  -[97 توا] ژی  ی  جئ  حئ    

 .[26 أ] ژېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    

تو محض تذيأنل إذ مأ العالقة وهس «ك هجال»والحق كن تذا الذي يقول، التجم رإن جأأ كسممممممم هد،  
خحهفة هسمموا؟ تم تنأك آية واحنة   ى القتآنل وتون هشممأا« خحهفة»وتح ة « ه   ا»وهوا مشممدقأ  

كذتتن وأاسممب وكقول إن هللا قن جعح، هسمموا؟ تذا تو ال هبل كمأ مأ دنا ذلك  هو لعى كطفأل ووهحوانهأ  
حواة ا كحهق و قأم التسمممممأا  والنبوا . وال الَحن كن األ هأق قن حتأ دحى النت دحى كن مشمممممدقأ  

الدى « ع ل ف»دحى ذلك  ه أ يخت مشمممممممدقأ   متةل دحى حهس لب يحتأ 19قن وها  « ه   ا»
وا مضممممأدفأكهأل وتو مأ ينل  19لهسممممت « ع ل ف»ل أذا؟ ألن مشممممدقأ  «. خحهفة»كجِخذ  منهأ تح ة 

 دحى كن العههنة الدى يخدأهتأ ااى أ لهست دهنة محأينة وتي ة وم مدحهوة مشبوتة وم نودة صنعأ. ت أ 
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تي ة لهقول إنهأ كدحنث دن، ت أ صنع دحى سبهم ال ثأل مع كن األ أق الضاللى يحوي دنق اآليأ  الك

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ قول، كعألى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  ىئ   

الههوا  أدب ال نمممأ ق الكمممأ ت كن الكالم تنمممأ دسل إذ [102 ل101 البقتة] ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

والن مممممأهي وال سمممممح هسل مع كن، إن أ نول  ى ونى إسمممممتاىهم وحنتب ت أ تو وا مممممي حدى مس تذا الجوء 
ال غهت ال قدََطع مس سهأق، العأم الذي يبنك قبم دشتا  اآليأ ل وتح، دس ونى إستاىهم ا  هتل لكس البكأ  

وع ال سممح هس كن  ال ذتوه  ى النت تو هشممأا « سمموله»يتين وهذن األادهى ال ممغهتة كن يحقى دبثًأ  ى هج
خحهفةل مع كن الكالم قن وها و هغة ال أ ى م أ ينل دحى كن، قن وقع واندهى األمتل وا صحة ل، و،ي وتذا 

 تو تالم، ون ،  ى كتج ة اآلية ال ذتوهة  
Now that a messenger from GOD has come to them, and even though he proves 
and confirms their own scripture, some followers of the scripture (Jews, Christians, 
and Muslims) disregard GOD's scripture behind their backs, as if they never had any 

scripture. 
 ثب تذا تو كعحهق،  ى الهأمش دحى اآلية الكتي ة  

God's Messenger of the Covenant is prophesied in the Old Testament (Malachi 
3 1-3), the New Testament (Luke22 17-22), and this Final Testament (3 81). 

ثب إن مشممممدقأ  كسمممم أء تثهت مس الذيس نعت هب تثهتة جن تثهتة  ى القتآنل  هم يحق ألصممممحأب كحك 
رالذي تو اسممم ىك قن وها  ى مثال « إوتاتهب»األسممم أء كن يقولوا إنهب هسمممم مس دنن هللا؟ تذلك  أسمممب 

أ دحى كن،  نبىل  هم كطقه  ى امأ ى وكأدب كنأ كيضأ كننى هسول؟ القتآن مبأشتةً متا ه تثهتةً ونجتَّ ن ًّ
قن وها تو « نجوي  ؤاا»ووأل ثم ي كس ل س يتين كن يجعم مس نجوي  ؤاا ذاكهأ هسمممولةً كن يقول إن اسمممب 

متا   5«  ؤاا»كهأ الدى كجأوأ وهواتأ سممبعهس متةكل ومتة ر هت مشممدقأ 11« نجوي»كيضممأ  ى القتآن  
متةك. ومس ال  كس تذلك كن نبح  لهأ دس معجوةل ومأ كسهحهأل  ى مهنان  11الدى وها  « األ  نة»ر هت 

التقت الشممتقى. وتول ه ب  جوهن ووسممأخد،ل ألخله مس ان  الع ألة ألمتيكأ و جوهتأ ماليهس ال تا ي 
َشْوا قن مأكوا منذ أمس وعهن وشبعوا موكأي وا كضحكوا كيهأ يأ كخأ الخهأنة والضالل و الفجوهل إن الذيس اْخدَ

القتاء مس حكأية نجوي  ؤاا تذنل  كح، هقت  ى هقتل ت أ كن ذلك الهول الذي يدقأيؤن خحهفة ا ي حي ل، 
 إا مأ كقولل وإا كصأونأ الضغقل والحكأية لهست نأق ةي 

 ى إحني ال تكهس الحدهس وهاكه أ  ى القتآن قن جأء  دحى لسممأن « هشممأا»ولنالحن كيضممأ كن تح ة 
 تدون الضمممممأل الذي تأن يودب كن، دحى حق وكن، يتين كن يهني قوم، سمممممبهم التشمممممأا. وتذا تو حأل 
ل ثب تو مع ذلك يَنَِّدى كن، يتين كن يهني ال سمممح هس إلى سمممبهم التشمممأا   هشمممأا خحهفةل  هو  مممألٌّ مضممممٌّ

لههوا والن ممأهي والبوذيون وَدبَنة البقتة والخنفسممأء والفتتل ودبنة  هت الخنأ   ال سممح هس  ققل كمأ ا
 والبقت والفتوت  هبل وح ن هللال مهنيهون تنايةً طبهعهةً وا يحدأجون إذن تنايةً مس كحن.

ة الكبتي ال د ثحة  ى كن هشممممأا خحهفةل وسممممبى مس خذان هللا ل، وإخواى، إيأنل لب يجن  ثب تنأك الطأمَّ
إا « البقتة»مس سوهة  30الدى وها   ى اآلية « خحهفة»ى طول األهض ودت هأ مأ يفست و، تح ة  

 I am«  »إل، مؤقت»ل الذي يقول دن،  ى شممممتح، ل؟ية وهس قوسممممهس  ى كتج د، إن، «الشممممهطأن»كن، 
placing a representative (a temporary God on Earthوتأ تو ذا واحن مس ككبأع األ هأق«. ك 

الكذوبل واسمم ، ك. تتيبل يشممتك لنأ كن تذا اإلل، ال ؤقت رالذي يكدى اسمم ، حسممى نطق، العتوى تكذا  
«Khalifa ا سمممموانل وذلك  ى مقأل وعنوان « الشممممهطأن»تو «ك«Is Satan a temprory god on 

earth? » يجنن القتاء  ى موقع خحهفةل وتذا نت الكالم ال ذتوه 
The word 'Khalifa' in Arabic means 'representative'. And in the verse context, the 
'Khalifa' is Satan. God appointed Satan as a representative on earth for a limited time 
(until he becomes a guest in Hell forever). Therefore, by God's will, he is allowed 

to  
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rule his followers among the disbelievers. On the other hand, he has no power 
over the believers, as God has decreed in the verse [15 42 . 

الدى يحأول تذا ال وتوس كن يقنعنأ وأن، تو ال ق وا و، إن أ تو الشهطأن نفس، « خحهفة»كي كن اسب 
األختي  هى صفة لناوا دحه، السالمل « خحهفة»ا سوانل وتذا كفسهتن تو ا كفسهت كي إنسأن آختي كمأ 

لذي أدب كن، قن ككى إلدأاة وا دالقة لهأ مس ثَبَّ وتشمممممممأا خحهفةي وتكذال كيهأ القأهئل  نن تذا الكذاب ا
هْنِويهة الذيس تأنوا يقولون ونل، لحنوه  ااددبأه لحدوحهن قن كشتك وأهلل شتتأ لب يشتت، كحن قبح،ل الحهب إا الثِ
وإل، لحظح ةل وتب ككبأع أهااشتل إذ جعم مثح أ جعحوا مس الشهطأن إلهأ آخت مع هللا.  حعن، هللا مس مفدت 

مس يضمممممممع ينن  ى كيني مجتمى الع مممممممت الحني  ل حأهوة مح ن واين،  تذابل وكخوان هللا تو وتم
شىء ل ا ل«ال نب البشتي العأجو»الطأتت النظهل الشتيل والدطأول دحه، ووصف، دحه، السالم وـمممممـممممم

سمموي كن ال سممح هس يقولون وشممفأدد، لهب يوم القهأمةي وتذا تو تالم،  ى التسممول دحه، السممالم ون مم، 
 «  البقتة»مس سوهة  254ى كتج ة اآلية حسب أ وها  ى كعحهق، دح

One of Satan's clever tricks is attributing the power of intercession to powerless 
human idols such as Jesus and Muhammad . 

ولعح، مس ال سممدحسممس تنأ كن نكته مأ قحنأن قبال مس كن هللا الذي يخوي اومأ هشممأا خحهفة ووطأند، قن 
الذي ينيت دحه، تذا األ أق اجح، وخودبالك، وشممعبذاك، إن أ  19ل وا هاا ل شممه د،ل كن يكون التقب شممأء

حسممممممب أ و ممممممحنأ. كي كن التجم ا « ال نثت»تو دنا خونة جهنب روالعهأذ وأهللك ت أ جأء  ى سمممممموهة 
« هجال»ه،  يعتف إا الشممهأطهسل وا كؤاي ادوك، و س يعدنقهأ إا إلى الجحهبل وتذا إن صممي كن نسمم 

ألن الكأىس الذي يبهع نفس،  ى سوق النخأسة الفكتية والعقأىنية ويدآمت دحى اين، وكمد، ا ي كس كن يقأل 
 «يهجم»دن، إن، 

إن التسممممممم واألنبهأء تب  ى الذؤاوة العألهة مس الخحق والكتم وطهأهة السممممممحوك ا مس ال شممممممبوتهس 
ال أل والنسممأء دحى مأ سمموف يأكى وهأن،  ى آخت  ال ده هس  ى قضممأيأ ك   الشممتف والكتامة  ى مهنان

تذن النهاسة. تذلك ا ي كس كن يدتتهب هللا يتتنون إلى الذيس ظح وا وكجتموا وتفتوا وتسول، وحأهووا 
اين، وا يوالون يع حون وكم مأ لنيهب مس قوة ومكت وتهن دحى محون واسمممممممد  مممممممأل،ل وَْح،َ مأ اجدتحد، 

الح ت م أ يعت ، تم مس ل، كانى إل أم وألدأهي  وا يجتؤ تذا الو ن تو كينيهب النجسمممممة  ى حق الهنوا 
كو كي واحن مس ككبأد، كن يجْحِ حوا إله، مجتا إل أكل  ى الوقت الذي يهأج ون  ه، ال سمممممممح هس مده هس 
 إيأتب وأانحتاف دس اإلسالم ك أمأ ا لشىء إا ألنهب يسدننون  ى  ه هب لنينهب إلى مأ كتت، لهب سهننأ
 هسول هللا  هتتى تذا الو نَ وكن أهنل دحههب لعأىس هللال كللج ِجنهِىهه وكأخذتب نووة الهذيأن الدكفهتيةي

ومس سمممفأتة تذا النجأل كيضمممأ جتاءك، دحى ككذيى القتآن نفسممم، حدى  ه أ ا يحد م ككذيبأل  قن كتن 
كنهب سممهظحون  ى متقنتب القتآن  ى دنة موا ممع كن البشممت ج هعأ و أ  ههب سممهننأ مح نل سممه وكونل و

وه  ههىه الج هع مس قبوهتبل وتذا م أ ا يشممأكه  ه، كحنل لكس خحهفة  إلى يوم يبعثون حهس يجْنفَ   ى ال ممم
يقول إن ال ممممألحهس ا ي وكونل وم يذتبون مبأشممممتة إلى الجنةل وخالف الطألحهسل  هب ي وكونل وكبنو 

ن القتآن يقول إن، يوم كو وعض يومل ا يوم  قق قوا لهب  دتة موكهب وتأنهأ يوم واحن له  إال ه ب ك
واحنا. وحدى تذا القول له  مس تالم هللال وم تالم التجم الذي كمأك، هللا  ى الننهأ مأىة دأم ثب وعث، 
ىة دأم. ومتة كختي تذا نت  مأ دأ  ن، لب  مه مأ تالم هللا  هو ك لححهأة متة كختي دحى تذن األهضل ك

 «  البقتة»مس سوهة  259كعحهق، دحى كتج ة اآلية تالم،ل وتو دبأهة دس 
The lesson we learn here is that the period of death-- only the unrighteous die; the 

righteous go straight to Heaven-- passes like one day. 
ه ب ذلكل يقول إن، كي خبم دقحى تذا؟ وكي خحق  ى  هب القتآن ونقم تالم هللا سمممممممبحأن،؟ ثب تول  

هسممممول مس هب العأل هسي يأ لضممممهعة التسممممأا ي لو قأل إن الذيس قجدِحوا  ى سممممبهم هللا كحهأء دنن هوهب 
ل كمأ القول وأن ذلك «آل د تان»مس سممممموهة  259يجْتَأقون لكنأ صمممممنهقنأن ألن تذا تو مأ جأء  ى اآلية 

 تو م هت ال ألحهس ج هعأ واآلنل  ال ننهي مس كيس ككى و،. 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  ژ تذلك نتان يسىء دحى نحوه شنهعه  َْهَب قول، كعألى  

ل إذ [النسأء] ژپ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  

يفستن دحى كن ال ق وا تو أنأ ال تكة كهوع متا  مع كهوعة هجأل مخدحفهس وحه  يتاتأ كهوعة مس 
ال ق وا وأإلمسأك  ى البهو  تو الَحْجت ال حىل كمأ السبهم الذي سهجعح، هللا النأس  ى تم متةل وكن 

لهس  هو كن يدقنم لحوانهة هجم يدووجهأ. وتكذا يكون الدفسهت ال هثأقىل وإا  ال. كتي مأ الذي يجْندََظت 
 مس ك هأق يحأهب التسول الكتيب وا يطهق كن يس ع ل، تح ةل  هت تذا ال خأط ال غثهِى؟

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ژ  ثم يطحعنأ دحى جهح، العبقتي  ى كفسهتن لقول، كعألى  ووأل

سأء»سوهة مس  103ل إذ يقول ركعحهقأ دحى كتج ة اآلية [يوسممل] ژ إن معظب مس يؤمنون وأهلل تب «ك الن

آلية ا  ى ذا  الوقت مس ال شممممممتتهسل وهن أ ال عنى ال ممممممحهي تو كن تفأه قتيش وكمثألهب م س نولت  ههب
مشممتتون ه ب إدالن إي أنهب وأهلل. ذلك كن، إي أن مغشممو ل إذ ا يكفى كن يكون اإلنسممأن معدقنا ووجوا هللا 
نال وم ا ون كن يواتى تذا ااددقأاَ اددقأال آختج ودوحهنن. تذا تو الدفسمممهت ال مممحهي ل؟ية ا  حدى يكون موحهِ

 السخل ال دنطع الذي يهتف و، ذلك الجهولي
ِحىل لكس وعن كن ومس كخأوه ح، كيضممأ قول، إن دهسممى دحه، السممالم قن كب القبض دحه،  عال ودجذهِب وصممج

ْحى دحى جسمممنن الحى  ه ع هللا إله، شمممخ ممم، كو هوح، ت أ ي هت كيَّ هجم صمممأليل  وقع الدعذيى وال مممَّ
«.  ءالنسممأ»مس سمموهة  157الخألى رمس التوك طبعأك. وتذا الكالم موجوا  ى كعحهق، دحى كتج ة اآلية 

وا هيى كن القأهئ يتي وكم و ممموك تذا الح ق الذي ا ينهي اإلنسمممأن ل، هكسمممأ مس ذنىل ألن، تالم 
 هت قأوم لحفهب وا لحد ممممموهل إذ تهل يكون الجسمممممن خألهأل و ى ذا  الوقت ا كوال  ه، الحهأة؟ وادنأ 

ِحى ه ب كأتهن ال ولى سمممبحأن حَىل  هذن اآلن مس قول، إن دهسمممى دحه، السمممالم قن دجذهِب وصمممج ، كن، لب يج مممْ
 وحنتأ حكأية كحدأت إلى ا أكت ووقتي

تذلك يكذب تذا األح ق  هودب كن هللا قن كَْطحََع، دحى مهعأا قهأم السمممممممأدةل م مممممممأاًمأ وذلك مأ كتنن 
القتآن متاها مس كن دنن هللا وحنن دح هأل وكن كحنا مس البشمممممممت ا ي كس كن يعتف مدى كأكىل وكن، ا 

إا تول وكنهأ إن أ كحنث وغدة. وتذا كهوه هتهى من، ينل دحى كن دقح، قن انفك انفكأتأ ا  يجحهِههأ لوقدهأ
ْبث، كن، قن حنا ذلك ال هعأا وعن  مل وتى السممنة 1980سممنة ونءا مس سممنة  300كمم  ى صممالح،. ومس خج

دطهع كحن يسممالدى كدحس  ههأ دس تذا الغهى. ووطبهعة الحأل  نن، سممهكون حهن ذ قن مأ  وشممبع موكأل  ال 
سممممأددهأ كن يقول ل، شممممه أ ألن، لس يكون موجواال  قن كحول إلى كتاب. وسممممحب لى دحى ال دتو رال دتو 
م ونظتيد،  شنه الدعقهن معد نا دحى حسأب الجج ه األمتيكى تذن ال تةكي وتو يسحك إلى تذا سبهال معقنة ك

سبحأن، حأخأم مس حأخأمأ  الههوا يجِقهب19 ى التقب  سأس مس حسأب  ل وتأن هللا  خطط، اإللههة دحى ك
كوى جممأا وفواأيتن وحواأيتني وكهجو مس القممأهئ كن يتاجع تممذا الخبممم العقحى  ى ال ححق الخممأم  

 «.Submission»والعشتيس لدتج د، لحقتآن ال وجواة  ى موقع الــ
قن  ممتب  وتذا الذي يودب كن هللا قن كطحع، دحى مأ تو مس شممأن، وحنن سممبحأن،ل وتو ِدْحب السممأدةل

هللا وألعََ ى الحهسممى دحى دهن، وقحب، ودقح، حدى إن، ا يسممدطهع كن يفهب مأ ا ي كس كي دأمى جهول كن 
كن هللا قن خحق األهض «ك األدتاف»مس سوهة  54يخطئ  ه ،ل إذ يذتت ر ى كعحهق، دحى كتج ة اآلية 

حَتْ » ى كهوعة كيأمل ثب يشممهت إلى اآلية العأشممتة مس سمموهة  ال دحى مأ يقولل مع كن اآلية كقول اله«  ج ممهِ
و ممتيي العبأهة إن، سممبحأن، وكعألى خحق األهض  ى يومهس ا كهوعةل وإن تأنت قن ك ممأ ت دقى ذلك 
كن، دو شممممممأن، وأهك  ههأ وقنَّه  ههأ كقواكهأ  ى كهوعة كيأمل  ظس الجأتم الفَْنم كن تذن األيأم األهوعة تى 

 قبم تذا مبأشتة. كيأم الخحقل وَدِ َى د أ قألد، اآلية
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ومس تتاتهد، لح سممممح هس الذيس تشممممفوا تذو، ود ألد، ولب يبألوا و، وكدَطْون الطتشممممأء ت أ ينبغى مع 
كشبأت، مس الكذاوهس نتان يحقن دحههب حقنا كسوا مفدتًصأ تم منأسبة لهشنهع وهب ويده هب و أ يعحب تو قبم 

قأىال إنهب مشمممممممتتون وثنهونل اوِ  ن، وتاء  ية نولت  ى حق الههوا والن مممممممأهي  هتن كنهب م مه آ تج ًيأ 
مس سممممممموهة  31والكأ تيس وحه  يح مممممممقهأ وأكبأع النبى مح نل ت أ  عم دحى سمممممممبهم ال ثأل  ى اآلية 

الدى كدحنث دس اكخأذ كتم الكدأب ألحبأهتب وهتبأنهب وال سممهي وس متيب كهوأوأ مس اون هللال « الدووة»
بأع مح ن لعبأاكهب مشممممأيخهب ودح أءتبل قأ ًوا  وق القتون إذ يودب كنهأ نولت كيضممممأ  ى ال سممممح هس كك

هأ   33لهودب كيضممأ كن اآلية  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ مس نف  السمموهةل ون ممه

ا  ^ل إن أ كق ممممنن تول مع كنهأ ك ممممتع وعجحجوه صمممموكهأ كن ال ق مممموا تو النبى مح ن  ژٹ  ڤ   ڤ  

س وأنهب يؤلهون النبى مح نا ويشممتتون،  ى دبأاكهب هللل مسممهح ة مأمأ كمتيكأي ومثم ذلك اكهأم، ال سممح ه
وذلك ودتاين اس ،  ى الشهأاكهس واألذان والدحهأ ل مسأويأ وذلك وهنهب ووهس ال نأ قهس الذيس ونَْوا مسجن 

مس  107الضمممممممتاه لحدآمت  ه، دحى النبى وادوك،. نجن تذا  ى كعحهق ال نأ ق الكأ ت دحى كتج ة اآلية 
الدى كدحنث دس مسجن الضتاهل وتو ال سجن الذي كجسهِ  ل أ كجسهِ  ل، مسجن الضالل  ل«الدووة»سوهة 

  ى كوسأني
وتو ا يدوقل دنن تذا الحنل وم يتمى ال حأوة وأنهب دبنة كوثأن وكنهب قن دبثوا وألنت القتآنى 

 ل وت أ قول، كعألى  «الدووة» أ أ وا إله، آيدهس  ى نهأية سوهة 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ژ 

. وتو يشهت وهذا إلى مأ ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ    ەئ   

كتوي، تدى دحوم القتآن مس كن تأكهس اآليدهس تأندأ مع خوي ة وس ثأوت وحننل  أخذ وه أ جأمعو القتآن 
نان ا شأتن واحنل نووا دحى مأ قأل، التسول الكتيب  ى ه ب كنهب تأنوا يشدتطون كن يكون تنأك شأت

حق خوي ة مس كن شهأاك، وشهأاة اثنهس. وا ون كن ننب، القتاء إلى كن اآليدهس لب ككونأ مع خوي ة وحنن 
حدهس وألقحب  إا مس نأحهة الحفن الشفوي و ى نطأق ال نينة وحنتأل كمأ مس نأحهة الكدأوة  قن تأندأ مسجَّ

ةَ شبهةج شكهه دحى اإلطالق  ى كن اآليدهس صحهحدأنل وال ناا ت كم آيأ  القتآن. ودحى تذا  حب ككس ثَ َّ
ووخأصة كن، له  تنأك مأ ي كس ااسدنأا إله،  ى الدشكهك  هه أ ا مس النأحهة السهأسههة وا مس نأحهة 

ًجأ وخو ًأ مس الع بهة القَبَحههة وا مس كية نأحهة كختيل إذ ل أذا يجْقِنم ال سح ونل وتب  دحى مأ نعتف كحتم
هللا وإجالاً وكقنيًسأ لكالم، سبحأن،ل ولهسوا تع الء كمتيكأ الوقحهس ال نأ قهسل دحى اخدتاع وحى أاىل 
وإ أ د، إلى تدأب هللا؟ ومس تنأ لب نس ع كحنا مس ال حأوة يعدتض دحى تذا الد تف الذي ك ت د، 

أكهس اآليدهس تو نف  ال أء  ى كسحوب كمثأله أ مس اآليأ  وهوحهأ القتآن. ثب إن مأء األسحوب  ى تلجنة ج ع 
ة الدى يقول وعض  ال« النوهيس»ومض ونهأل دحى العك  مثال مس كسحوب آيَدَِى الغتانهقل كو آيأ  سوهة 

ِذ ت  ى دهن دث أنل م أ كثبتم  ى تدبى كن، ا واشجة كتوط، وأسحوب  الشهعة إنهأ تأنت  ى القتآن ثب حج
 ن ال جهن مه أ تأنت كأ هة. القتآ

وتأنذا ك ممممع وهس يَنَِي القأهئ العويو وعض الشممممواتن الدى كنل دحى كن األسممممحوب وال ضمممم ون  ى 

 ژې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ اآليدهس ال مممذتوهكهس وكشمممممممبمممأته مممأ شمممممممىء واحمممن  

خب  مب  ژ ل [19 ال أىنة] ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ ل [170 النسمممممأء]

ژ ل [37 النحم] ژ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ل [يوسل] ژيب   جت  حت  خت   ىب  

پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ژ ل [الكهل] ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ [ل 159د تان آل ]  ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ ل [الشمممعتاء] ژٺ  

 ل [82 اإلستاء] ژ ہ  ہ   ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ ل [89 النحم] ژ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
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ژ  ل [38 الومت] ژ  ې  ې     ېى  ى  ائ  ائژ ]األنبهأء[ل  ژک  گ         گ  گ       گ  ک  ژ 

ڤ  ڤ  ڦ  ژ [ل 3]الطالق  ژ ہ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ژ ل [173 آل د تان] ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  

 ژې  ې  ى  ى    ائ   ۉ  ۉ  ې  ې ژ ل [30 التدممن] ژ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

...   أذا وقى لهذا البهحوان لكى يعد ن دحه، [26 الن م] ژڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ ل [ال ؤمنون]

  ى الودب وأن اآليدهس ال ذتوهكهس قن كج هفدأ إلى القتآن دحى سبهم الدحتيل والدويهل؟ 
ن، قن كحول إلى وا مممممع  واأيت يطألى ل وتأن هللا سمممممبحأ19لب يبق ل، إا كشمممممغهم كسمممممطوانة التقب 

أق يقول إن دممنا ال تا  الدى ذجِتت   ههممأ تح ممة  مس كول « God»ال ؤمنهس وححهممأل ومس ثَبَّ نتي األ ممه
ل كمأ لو ك فنأ اآليدهس ال ذتوهكهس 19ل وتذا العنا يقبم القس ة دحى 1273القتآن حدى ذلك الحهس تو 

. 19ل الذي ا يقبم القسممممممم ة دحى 1274لعنا إلى هقب الدى  هه أ سممممممموف كتكفع وأ« God» نن تح ة 
دنا ككتاه تح ة  قأل إن  ن،ل إذ مس  تذا لهو الدنطع وعه تذا؟ كا إن  َهأل  قأهئ منطق الِع هأ ال يت كي كهك

«God » ج هعأك ا ون كن « هب»وتح ة « هللا»رالدى يسممدخنمهأ تذهاونأ الضممأل ال ضمممه  ى كتج ة تح ة
َصيَّ مأ يقول تذا ال أ ونل 19دحى  يقبم دنن تذن اآلية القس ة ؟ كجأءن َوْحىل يقول ل، تذا؟ وتذا تح، إن 

إذ تنأك اهاسمممأ  هصمممهنة قن كظهت كصمممحأوهأ كن التجم رإن سممم هنأن هجالك مويهِل ومحفهِق مس الطتاأ 
س هاألول  ى ادوان تذن الدى يقهب دحههأ هسمممألد، الكأذوة الضمممألةل ومنهأ مأ كلحقنأن وهذن النهاسمممة تى يدب

تنى وألطألى  ن مس الغَىه ت أ كدألأل ك ممواء الشمم    ى هاىعة النهأهي إن مأ يقول، ذلك ال أ ون يذتهِ شممْ التم
الغبىه الذي تأن يحفن النحو اون كن يحأول إد أل دقح،  ه أ ينهسل  كأن يتاا ااى أ  ى إدتاب ج حة 

ل و،.  نذا سأل، كحنتب كن مفعو«   تا» أدمل و« أينل » عمل مأضل و«  تب«  » تب أين َدْ ًتا»
لقحنأ إن، « أين» عمل مأضل ولو تأن دنننأ «  ممممتب»تأن جواو،  «  ممممتب دحىٌّ كخأن»يعتب ج حة 
 عم مأضل «  تب» ال كاهي مأذا يكون. ثب ي ضى متااا مأ تأن يتاان مس قبم  « دحىٌّ » أدمل كمأ 

مفعول و،. « د تا»و أدمل « أين» عم مأضل و«  مممممممتب»مفعول و،. « د تا» أدمل و« أين»و
 أدمل « أين» عم مأضل و«  ممممتب»مفعول و،. « د تا» أدمل و« أين» عم مأضل و«  ممممتب»
مفعول و،... وتكذا اوالهك « د تا» أدمل و« أين» عم مأضل و«  مممممممتب»مفعول و،. « د تا»و

لب  الذي تألح أه يح م كسفأها.  هذا مثم تذا. إن هشأا خحهفة لهشب، ذلك النجأه األح ق  ى األسطوهةل
ح، ل،ل  جأء كق مممت مس جسممم ،.   أ تأن من،ل حهس هكي كن  يأخذ مقهأس صمممأحى السمممتيت قبم كن يف مممه
التجم ا يسممدطهع كن ي ن قنمه، وتاحد، وتو نأىبل إا كن ككى و نشممأه وقَتَّ سممأقه، حدى كصممبحدأ دحى 

 هل إذ قأم وحذف اآليدهسقنه مقهأس السمممتيتل ووذلك َحمَّ ال شمممكحةي وقن صمممنع تذهاونأ مأ صمممنع ذلك النجأ
 ال ذتوهكهس مس السوهة  تكذا وجتكة مدنأتهة  ى قحة العقم واألاب واإلي أن والض هتي

وال ضحك كن الكذاب هشأا خحهفة لب يجن مأ يسون و، اكهأم ال حأوة الذيس ج عوا القتآن دحى دهن 
دحى النبى دحه، السمممممممالمل وتأن  دث أن وألويأاة  ه، إا كنهب كهااوا كن يضمممممممهفوا اآليدهس مس وأب الثنأء

القتآن ا ي دحئ وأآليأ  الدى كثنى دحى التسول الكتيب و أ تو كتح،. وال ضحك كيضأ كن، يودب كن دحهًّأ 
تو الشممخت الوحهن وهس ال ممحأوة الذي ك ودد، تذن اإل ممأ ة وكن، تىَّ يج ع القتآن  ى صمموهك، النقهة 

 «اإلكقممأن  ى دحوم القتآن»تممذاونممأ تنممأ دحى خبت  ى الدى كخحو مس مثممم تممذا الدويهل. وقممن ادد ممن 
لحسممممهوطى ا دالقة ل، وج ع القتآن  ى دهن دث أنل ولو تأن لنأ كن ن ممممنق مأ قأل، الكذاب لكأن معنأن 
كن دحهًّأل اوس دب التسمممول وخدن،ل تأن تو الشمممخت الوحهن الذي يكتن كن يضمممأف إلى القتآن ثنأءل دحى 

ة اآلختيس الذيس ا قتاوة وهنهب ووهس التسممول تأنوا تب ال دح سممهس لهذا ل دحى حهس كن ال ممحأو^النبى 
الدويهلي إن تذا ل نطقل سمممقهبل ِجنه سمممقهبي وإن، لهحق لنأ كن نسمممأل الكذاب  تهل يأ كتي لب يقب دحىٌّ إذن 
وحذف تأكهس اآليدهس دننمأ آلت إله، مقألهن الخال ة؟ إن قتآن الشمممممممهعة يدضممممممم س تأكهس اآليدهس مثح أ 
كدضمممم نه أ ال  ممممأحل الدى  ى كيني كتم السممممنة سممممواء وسممممواءي يأ هلل لهذا ال نأ ق الجبأن  أقن العقم 
والحهأءي كمأ احدجأج، وأن وجوا آيدهس مكهدهس مثم تأكهس اآليدهس  ى سممممممموهة مننهة تو كمتل ِجنم  تيىه 

كسممبق  ل الدى«األنفأل» هو احدجأت  هت مقبول ألن تذا له  شممه أ شممأذا  ى القتآنل  عنننأ مثال سمموهة 
 ال ننهةل « مح ن»مبأشتةل وتى مثحهأ مننهةل ومع تذا  فههأ سبع آيأ  مكهةل وتذلك سوهة « الدووة»
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هأ آيدأن ال كهة  فه« إوتاتهب»الدى نولت اآلية الثألثة دشتة منهأ قبم الوصول إلى ال نينة. كمأ سوهة 
دى كدضممم س  ى نهأيدهأ ثالث آيأ  مننهةل وسممموهة ال كهة ال« النحم»مننهدأنل وكشمممبههأ  ى ذلك سممموهة 

 ال كهة الدى كحدوي مع ذلك دحى مأ يقتب مس دشتيس آية مننهة. « الكهل»
وال ضحك كيضأ لح تة الثألثة قول، إن هللال الذي كعهن وحفن تدأو،ل قن تهأن تو لنهء خطت العب  دس 

اب مس كن القهأمة قن اقدتب مهعأاتأ وكنهأ دحى ذلك الكدأب وعن كهوعة دشت قتنأ.  نذا كذتتنأ مأ قأل، الكذ
سنة  ققل تأن معنى تذا كن القتآن دأ  د تن تح، كقتيبأ يعأنى مس الدحتيل الذي  ه،ل  أيس  300وعن 

دقى الدتج ة  14الدعهن اإللهى وحفظ، إذن؟ ويسمممدطهع القتاء كن يتجعوا  ى ذلك تح، إلى ال ححق هقب 
تيب. وال ضممحك لح تة التاوعة كن تذا الع هم الجأمن الوج، الذي يت ض التشممأاية الشممهطأنهة لحقتآن الك

س، الذي يعض  ِس هأ وأنهأ شتك ووثنهة تو تو نف شهطأن ويَ األحأاي  النبوية ويتاتأ هجًسأ مس د م ال
دحى كحن تذن األحأاي  وألنواجذ ت أ يعض الكحى الجأىع دحى َدْظَ ةل ا لشىء سوي كََوتم ، كن ونمكأن، 

ذ تذا الحني  مسمممدننا لحدشمممكهك  ى القتآن ولحعب  اإلجتامى و، مس خالل حذف آيدهس تتي دهس مس اكخأ
 آيأك،ي

ومس وغض تذا الع هم لسمممهننأ هسمممول هللا نتان ينكت دحه، الشمممفأدة مسمممدخنمأ منطقأ كدوت ا ينخم 
شممفأدة النبى  ى مس تهل ي كس كن كجْقبَم «  الدووة»مس سمموهة  80العقمل إذ يقول دنن كعحهق، دحى اآلية 

ت  ه، تذن الشممفأدة وألنسممبة ألد أم، وكخوال، وكونأىهبل  ا ي دهون ل، و ممحة قتاوة  ى الوقت الذي هج ِضممَ
ت أ هج َِضت شفأدة إوتاتهب  ى كوه،ل ونوك  ى اون،؟ والتا دحى تذا الدنطع الغبى مس كيست مأ ي كسل إذ 

ْت وألنسممبة  لحكأ تيس مس كقأهوهب تنأ  ى الننهأل كمأ ال ؤمنونل سممواء إن شممفأدة تؤاء األنبهأء إن أ هج ِضممَ
تأنوا مس األقأهب كو ا رإذ اإلسالم ا يعدتف إا وقتاوة العقهنة إذا كعأه ت معهأ قتاوة النمكل  نن هللا 
سبحأن، سوف يأذن لتسول،  ى الشفأدة  ههب يوم القهأمة إذا هك  إهااك، وحك د، العحهة وهح د، البألغة 

 .^تي أ ل، ذلك كك
واآلن كحى كن ننظت معأ  ى الندأىج ال خهفة الدى كجتنأ إلههأ ادوة تذا األ أق مد ثحة  ه أ تدب، كح ن 

مسممجن الكفت والضمماللل  ى مو مموع حشمم ة النسممأءل إذ كتن « كوسممأن»دقحةل وتو واحن مس ككبأع قدهم 
لثالث الدألهة الدى اسممممممد نتأ مس كن تم مأ ينبغى كن كتاده، ال تكة  ى مالوسممممممهأ ا يختت دس القوادن ا

القتآن  قق واتدفى  ى كفسممهتتأ وعقح، تو اون التجوع إلى كحأاي  التسممول كو تالم كصممحأو،ل وتو مأ 
ي كس ال جأالة  ه، لح ممبي والظهت والع ممت وال غتب والعشممأء ثب صممبي الهوم الدألى وظهتن ود ممتن 

ا إلى كون اآلونيسل  ألن مأ يقول، إن أ تو هكي مس اآلهاءل ولس يحسب ال سألة ومغتو، ودشأى،... وَتحجبَّ َجتًّ
قهة الخالف وهن، ووهس مس ا يدفقون مع، إا كن يكون تنأك  كو دحى األقم يسممأدن  ى حسمم هأ ويضممههِق شممج
متجع خأهجى يحظى وأحدتام تال الطت هسل كا وتو كفسممممهت التسممممول دحه، السممممالم ل ثم تذن اآليأ . 

ض إاخأل النبى مح ن دحه، السممممممالم  ى األمت  ى الوقت الذي يتيننأ  ه، كن لكن، تأسممممممدأذن الكذاب يت 
نأخذ وكالم هشأا خحهفة ووكالم، تول وتأن النبى دحه، السالم تأن مجتا سأدى وتين ككى وألقتآن وسح ، 
 لنأ  ى ص ت اون كن يفون وكح ة واحنةل وم اون كن يكون ل، الحق  ى كن يفون وكح ة واحنةل ا ألن هللا
منع، مس ذلكل وم ألن هشممأا خحهفة قن كهاا ل، ال مم ت ال طبق. يعنى كن لخحهفة وككبأد، الحق تم الحق 
 ى كن يدكح وا ويفسممممتوا القتآنل كمأ مح ن  الل إذ تو  ى نظتتب لب يكس كتثت مس سممممأدى وتيني مع كن 

أ هسمممممأىم ويدبأال معنسمممممأدى البتين دأاة مأ يقل معنأ وعض الوقت دنن كسمممممحه ، إيأنأ مأ يح ح، لنأ مس 
وعض الكح أ ل وقن ننأول، قطعة مس الححوي م أ يد أاف كن تنأ نأتح، دنن مجه ،ل وقن نسأل، دس الجو 
واألحوالل وهو أ امدن السممممؤال  شمممم م الجهة الدى كهسممممحت الخطأب... إلى آخت مأ ي كس كن ندنأول مس 

يكونوا سعأة وتين وحسىل وم سعأة وتين  حني  مع السأدىل الحهب إا كن يقول هشأا خحهفة إن التسم لب
ْتًسأ دجْ هًأ طجْتًشأل  هب ا يََتْون وا يس عون وا يدكح ون. حأَجة تذا مثم تهحهس تهحتي لكْس حدى تهحهس  خج
تهحت يأ َخْحق تجون قن كعح ت تهل كعبت دس نفسمممممممهأ وكدكحب وطتيقدهأ وكعتف مأ يقأل لهأ وعن كن دحه وتأ 

أوع دحى تفهأل إذ تأن الح   تو الحأسمممممة الوحهنة الدى تأنت قن وقهت لهأ مس دس طتيق النقش وأألصممممم
وهس الحواس ج هعأ. ووهذا يدضممي كن هشممأا خحهفة قن كلوم النبى دحه، السممالم كا يفدي   ،ل وإا تفَّت مس 

  ىيسد ع إله، وَوَس ، وألشتك والوثنهة. طهىل إذا تأن تذا تو مأ يندظت مس يسد ع إلى كحأاي  النب
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، إذا ككحبل وتو وألطبع ووكم كأتهن ويقهس قن ككحب؟  ويعجنهتأ جوًءا مس النيسل   أ الذي يندظت النبىَّ نفسممَ
 ككتك الجواب لحقتاءي

 واآلن إلى مأ يقول،  الل خحهفة وككبأد،  ى مس يعد نل إلى جأنى القتآن الكتيبل دحى السنة النبوية 
Following a source other than Quran is idolatry. The following verse makes it 
clear that the Quran is God's Testimony. Following any other source is defined as 

idolatry.  
Say, «Whose testimony is the greatest?» Say, «God's. He is the witness between me 
and you that this Quran has been inspired to me, to preach it to you and whomever 
it reaches. Indeed, you bear witness that there are other gods beside God.» Say, «I 

do not testify as you do; there is only one godل and I disown your Idolatry» [6 19 . 
ومعنأن كن اادد أا دحى كي م نه آخت  هت القتآن تو وثنهة وشتكل وتذا مأ كقول، حسى نظتتب 

قم  كيم شىءه كتبتج شهأاة؟ قم  هللا شههنل وهنى ووهنكب. وكجوِحَى إلىَّ تذا »األدشى الكحهم اآلية الدألهة  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      ژ القتآن ألنذهتب و، ومس وحا. 

. ووا ي كن، ا دالقة وهس اآلية الكتي ة وتذا الهذيأن الذي يحأول ال جتمون كن [19  األنعأم] ژچ  

يتكهِبون دحههأ م أ ا دالقة ل، وهأ مس قتيى كو مس وعهنل  أآلية كدحنث دس شهأاة هللا سبحأن، لتسول، 
أل نق  ى مواجهة ككذيى الكفأه ل أ ككأتب و،ل وا وج، لالسدشهأا وهأ دحى كن األحأاي  النبوية  الل و

 ى  اللل وكن األخذ وهأ تو شتكل ووثنهةل َمِقهدَة دحى مأ يودب تؤاء األو أا. كهكيدب كيهأ ال سح ون إلى 
ا آاف ال ف ِ شهطأنهة حأ  ويفست القتآن كفسهتاك، المأ يهنف إله، هسول ال هثأق؟ إن، يدكحب ممء  ه، ويسوه

الكأ تةل ثب يسدكثت دحى التسول الذي نول دحه، تذا القتآن كن يفدي   ، وبنت شفة كو كن يعحهِق وكح ة 
الدى كتدأتأ كمتيكأل وك ولهأ كمتيكأل « التسأا  ال هثأقهة»واحنة دحى كي آية من،ي وتكذا ككون 
كأ ه ب تم شىءل ت أ ا كسدطهع كن كح ههأ كمتيكأ ه ب تم شىء وكح ههأ كمتيكأل ثب ا كؤمس وهأ كمتي

كيضأل  هجْقدَم هسول ال هثأق الذي تأجت إلى كمتيكأ تى يكون  ى مأمس مس القدم ت أ أدبل لكس هللا  ألى 
 دحى كمتنل  حب كجْغنِ، كمتيكأ وشىء ويجْقدَم َشتَّ قِدْحَةي

ع « حتيبالد»ويعد ن دجْقحَة دحى اآلية األولى مس سوهة  شتهِ  ى الودب وأن، له  مس حق التسول كن ي
م مأ كََحمه هللا لكل كبدغى مت ممأة كأواجك؟ »شممه أ مس دنن نفسمم،ل وتذا نت اآلية   يأ كيهأ النبىل لِب َكجَحتهِ

شتيع «. وهللا  فوه هحهب لكس اآلية ا كنل دحى مأ يتين الكأكى كن ي م إله،ل ذلك كنهأ كدحنث ا دس ك
الكتيب مس دنن نفس،ل وم دس ك تف شخ ى ل، دحه، السالم لب كوا ق، دحه، الس أء  نبهد، ككى و، النبى 
وكمتك، وألعنول دن،. وإذا تأن تذا قن حنث مع ك مممتف شمممخ مممى ل، لقن تأن كَْحَتي وكَْحَجى كن إلى ذلك 

ع دحه، السالم شه أ لح سح هس لب كوا ق، دحه، الس أء. كله  ا قول وهذا؟ ل نطق ييحنث تذا  ى حألة مأ لو شتَّ
  أ معنى كن الس أء كتتد، دحه، السالم ينته دحى كشهأء قأل إنهأ محببة إلى هللال وكشهأء كوجبهأ دحى ككبأد، 
اكنأ  مهأ دحههب مس ذا  ال نطحق كيضممأل ثب لب كعقهِى دحى شممىء مس تذال وتى الدى دوه وأسممب هللال وكشممهأء حته

ذاك ا يحظى مس هللا وأل وا قة؟ إن الجواب وكم اط  نأن تو كن  دحى كن كدنخم  دنبه، إلى كن تذا األمت كو
السمم أء قن كتتت ذلك اون كعقهى كو كنبه، ألن مأ قأل، كو  عح، دحه، السممالم يحوأ القبولل وإا اكََّهْ نأ السمم أَء 

هةل وتى نوكسأدنن  ى كضحهم ال سح هس وكعتيضهب لالهكناا دس اينهب إلى الشتك والوث ^وأنهأ كجَواِل  مع، 
ل كي ^لكم مسممحب يحدوم سممنة النبى مح ن «ك دنن الضمماللههس»الده ة الجأتوة دنن التشممأايهس ركو وأألحتي  

 لح سح هس ج هعأل دحى حهس كن األمتيكأن دننتب نأس طهبون يحَظْون وألت أ اإللهى.
واشمممنطس قن كدحس  ككنهون ل أذا يحظى األمتيكأن دننتب وألت مممأ اإللهى كيهأ القتاء الكتام؟ ألن جوهت

الشممممممكت العأم وأسممممممب األمة األمتيكهة هلل لقأء مأ ك نق، دحههب مس نعبل وكجأتم تؤاء التشممممممأايون راقتك  
سممول ه»محأاهة األمتيكأن هلل ولنبه، مح نل وم وإت ألهب لتشممأا خحهفة نفسمم، رهشممأا خحهفة «ك الضمماللهون»

لب يؤمس األمتيكأن و أ يقول، تذا التشممأا دحى مأ  ه، ت أ يسمم ى نفسمم، ويسمم ه، ككبأد،كل وإا  ح أذا « ال هثأق
 مس دجَتهه ودجَجته ووجَجت؟ وتذا تو نت تالم األ هأقهس  ى تذا ال و وع ت أ وها  ى موقعهب 
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God tells us in the Quran that He blesses the people and communities who are 
appreciative of His provisions and blessings. Only the disbelievers are 
unappreciative of their Creator and they will eventually suffer the consequences of 
their disbelief and arrogance. Here are some verses on appreciation and 
thanksgiving: Your Lord has decreed: »The more you thank Me, the more I give 

you». But if you turn unappreciativeل then My retribution is severe [14 7]. You 
shall remember Meل that I may remember youل and be thankful to Me; do not be 

unappreciative [2 152].  What will GOD gain from punishing you, if you became 
appreciative and believed? GOD is Appreciative, Omniscient [4 147].  And He 
gives you all kinds of things that you implore Him for. If you count GOD’s blessings, 
you can never encompass them. Indeed, the human being is transgressingل 

unappreciative [14 34]. We have endowed Luqmaan with wisdom: «You shall be 
appreciative of GOD». Whoever is appreciative is appreciative for his own good. As 

for those who turn unappreciative, GOD is in no need, Praiseworthy [31 12 . 
وخالصممد، كن هللال حسممب أ جأء  ى القتآنل يبأهك الشممعوب واألمب الدى كقنه دطأيأ هللا ونع ،ل وكن 

وحنتب الذيس ا يح نون هوهبل وكنهب سهذوقون دأقبة تفتتب وتبتتب. ثب يسدشهن األ أقون  الكأ تيس تب

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ ل وقول، جم شمممممممأن،   ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  ژ ككبأع األ أق وقول، كعألى 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ژ وقولمم، سمممممممبحممأنمم،   ل  ژ ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ

پ   پپ  پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ                  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ ل وقول،   ژڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

 ...  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 أنظتوا وأهلل دحهكب إام اندهى الحأل وهؤاء الضمماللههسل  كفَّتوا ال سممح هس ج هعأ مس كول ال ممحأوة 
فجون  ه، األمتيكأن وأإلي أن ويعحنون كن هللا هاضه دنهب ويجبَأِهته  ب تم ب ه نأأاً  ى الوقت الذي يَ ممممممِ

الجتاىب الدى اهككبوتممأ ومممأ أالوا يتككبونهممأ  ى حق البشمممممممتيممةل وه ب اإلوممأاة الدممأمممة لحهنوا الح ت 
واسممممدهالىهب دحى والاتب وأألسممممألهى ال دوحشممممة الغأاهة الدى يعت هأ تم مس قتك الدأهي ل وه ب حتوهب 

م ال سح هس وإمنااتب لهب وك الدى يشنونهأ دحى اإلسالم وتدأو، وهسول، وككبأد، ومعأ نكهب لحههوا  ن
مأ ي كس ومأ ا ي كس كخهح، مس السمممممالك ال نمت لحقضمممممأء دحههب وتنم وهوكهب ومسمممممأجنتب ومناهسمممممهب 
ومسدشفهأكهب. وتم تذا مس كجم كن جوهت واشنطس قن كعطَّل  أدحس الشكت العأم هللل مع كن خحهفة نفس، 

 سممحب إن، يؤمس وأهللل وم يوجبون دحه، كن يظم ومس يؤاأهن دحى  ممالل، يقولون إن، ا يكفى كن يقول ال
دحى ذتت من، ااى أ لهال ونهأها وحه  ا يفأهق خأطتن طت ة دهس. طبعأل كمأ األمتيكأن  هكفى كنهب 

دأم  3كذتتوا هللا متة يوم  مأ يشمممممممأؤونل  هب قومل مغفوهةل لهب 1798كتدووت  تذا  عن  مل ثب  حهفعحوا و
سمممموا يؤمنون وأن ال سممممهَي اوَس هللا قن مأ  دحى ال ممممحهى  ناء لهب مس خطأيأتبل  هكذا َهكَي هشممممأا. كله

ل  ََتاَ ةج َدْهسي  الخطه ة األولى؟   أذا نتين كتثت مس تذا؟ إن تذن ِمنهأل َواْيِب الحقه
له  ذلك  ققل  هؤاء التشممأايونل الذيس يسممدشممهنون وجوهت واشممنطس ويقه ون الننهأ وا يقعنونهأ 

وا جأء ل ويجعحون منهأ مثال يجْحَدذَي  ى اإلي أن وأهلل والقهأم وواجى الح ن ل، لكح ة قألهأ ا هاحت 
مون دحى ال سممح هس كن يسممدشممهنوا وأية تح ة قألهأ النبى   شممى ي وي^سممبحأن،ل نتاتب  ى ذا  الوقت يحتهِ

  ڦ  ڄ   ڄ  ڄژ  ى نف  ااكجأن كعحهق هسول الخوي والعأه دحى كتج ة قول، كعألى لتسول، مح ن  

ومممأن األمتيكمممأن تب األممممة الوحهمممنة المممذيس يكدبون دحى  [159 :آل د تان] ژڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ل  حذلك تأنت دجْ حَدهب كقوي الع ال ل وتأنت تى األسمممممممأس الذي كقأس و، «كوتحنأ دحى هللا»اواهتب  
 د ال  األمب األختي ج هعأ 
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 The currency of the U.S.A. is the only currency that carries the phrase: »In God 
we trust.« It is a fact that the American dollar has been the strongest currency in the 

worldل and the standard by which all other currencies are measured. 
الذهادهس كو السمممأقهس  وَدْواًا ل و ممموع ِأي ال تكة نقول إنهب ينفون كن ككون كغطهة الشمممعت مثال كو

مس اإلسالمل وحجدهب كدحخت  ى كمتيس  كن القتآن لب ينته دحى شىء مس تذال وم ال سألة تحهأ لهست 
كتثت مس كقألهنَ وكفسممممممهتا ه لحعح أء مأ كنول هللا وهأ مس سممممممحطأن. والثأنى كن الدأهي  قن ذتت لنأ نسممممممأء 

شمعت وااحدشمأم  ى ال الو  دحى النحو الذي تثهتا   هت مسمح أ   ى القنيب والحني  دت س كغطهة ال
ك أهسمم، ال تكة ال سممح ة تذن األيأم ظنًّأ منهأ كنهأ كنفذ كعألهب اينهأل دحى حهس كنهأ إن أ كقحن تؤاء النسمموة 
دون لهأ مأ له  مس النيس وم مأ يختجهأ من، إلى الشممممممتك  وكن ممممممأع لكالم العح أء الجهحة الذيس يشممممممتهِ

 والوثنهةي
قأل، القتآن  ى تذا ال مممممممنا  هدحخت  ى قوادنَ ثالثه له   هتل وتذن القوادن ي كس  ووألنسمممممممبة ل أ

 ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ اسمممممممدخالصمممممممهأ مس اآليأ  الدألهة  

دنة األولى الدى ينبغى كن كضمممممممعهأ [26  األدتاف] قأ .  أل هب تو الدخحق وخحق الدقويل وتذن تى ال

ڳ       ڳ    ڳژ أ  ه أ يدعحق و الوسهأ. كمأ القأدنة الثأنهة  هشهت إلههأ قول، كعألى  ال تكة نجْ َى دهنهه

. والِخَ أه دننن له   طأء التكس الذي كغطى و، [31  النوه] ژ ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 ال تكة ال سح ة شعتتأل وم ي نق دحى تم  طأء سواء تأن مفت  سفتة كو وطأنهة كو سدأهة كو  سدأنأ
كو معطفأ كو شأا كو ق ه أ كو وحوأة كو حدى هوأط هقبة...إل . وتم ال طحوب  ى تذا الخ أه كن يغطى 
سبحأن،  ال نهل وال نه  ققل إذ لب كذتت اآلية إا الجهوب وحسىل والجهوب تى ال نوهي ولو تأن 

س إوناىهأ هللا النسأء ديتين كغطهة التكس والشعت   أ الذي منع، مس الد تيي وذلك؟ كمأ الوينة الدى نهى 
دحى مأ جأء  ى اآليةكل  نن، سمممبحأن، لب يحناتأ وم كتتهأ دأمة كدبع « مأ ظهت منهأ»رمسمممدثنهًأ مع ذلك 

العتف والدقألهن. ونأكى لحقأدنة الثألثة الدى ينبغى كن كحدوم وهأ ال تكة ال سح ة  ى مو وع ال الو  وا 

ڱ  ں  ں  ڻ  ژ نة كد ثم  ه أ كقول، اآلية الدألهة  كوينل وإا حق دحههأ  ضمممممممى هللال وتذن القأد

ل وال ق وا تو كطويم ال الو  مجتا كطويمل مع متادأة  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ

كن القتآن لب يحنا مني تذا الطولل وم كتت، لحعتف والدقألهن كيضمممممممأ. ومعنى تذا كن الظَّْهت ا كجى 
َتهل  قن سممممكدت اآليأ  دس تم ذلك  حب كذتت إا  كغطهد، وا األ خأذ وا السممممهقأن وا األذهع وا السممممم

الجهوب والسممموءا ل ومس ثب  حه  مس حق كحنل وا حدى التسمممول نفسممم،ل كن يوجى كغطهة شمممىء مس 
تذا مأ اام ال جد ع والعتف يبهحأن،. ومعنى تذا وبسأطة كن تم امتكة سدكون دحى تواتأ  ى مالوسهأل 

مأ تو سممأىن  ى مجد عهأ. ومعنى تذا كيضممأ كن، ا يحق لحتسممول كن كو  ى كحسممس األحوال سمموف كدبع 
يقول لنأ شمممه أ  ى ذلك ال و ممموعل لكس يحق لح جد ع كن يفتض سمممحطأن، وتح د، دحى ال تكة ال سمممح ة 
حدى لو تأن مجد عأ تأ تا ا يؤمس وأإلسمممممممالمل كو ا يؤمس وأي ايس دحى اإلطالقي ووأل نأسمممممممبة  هذا 

ل، مح ن كسممن ت أ يذتت الذيس قتكوا مأ تدبد، دس لهووولن  أي ل وهاَّان كيضممأ سممعهن الكالم تو نفسمم، مأ قأ
 العش أوي. ودس ال تء ا كََسْمل وَسْم دس قتين،ي

وكخهتا إلى وعض مأ وجنك، دحى ال شبأك مس موااه خأصة وتشأا خحهفة الدقطدهأ وعن كن اندههت مس 
 اهاسدى تذن 

سأم -1 شهأاة النتدوهاة  ي »جتاه   كعتيل وتشأا خحهفة ووحث، لب ل حأأ دحى  هشأا خحهفة م ت ه
الكه هأء ال ممنأدههةل ود م خبهتاً لني الهونسممكو. سممكس منينة كوسممأنل الدي كقع  ي واية كهيوونأل  ي 

ل 19كنه، إمأم ل سمممجن كوسمممأنل وكخذ يدحنث دس إدجأأ العنا الوايأ  ال دحنة األمتيكههة. قنهم نفسممم، دحى 
نَه وحث،  ي كتثت مس نشممممتةل ثبه جعح،  ي تدأب وعنوان  وذلك  ي الن ممممل  الثأني مس السممممبعهنأ . وقن صممممَ

 م. حهس وَنَك  كمأها  اانحتاف كظهت  ي  كت 1983ل وتأنت الطبعة األولى دأم «معجوة القتآن الكتيب»
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 لوسممحوك هشممأا خحهفة جأء ذلك مدوامنأ مع وتوأ خال أ  ومشممأتم ل، مع ال  ممحهس  ي مسممجن كوسممأن
نهة  وكفأق ت تذن ال شممأتم إلى كن كبه طتاجنل  قأم ودأسممه  متتو خأأ و، ووندوك،ل الدي اسممدهحهأ وننكأه السممم
وخد هأ وأاهدأء التسألة. وقن كصبي  ه أ وعن م س ي حكون ال اليهسل م أ جعم الشبهأ  كنوه حول شخ ، 

جن مقدواً  حَدِِ، وجهأ  معأاية لإلسممالم. وتأنت خأك د، كن وج طعنأ وسممكههسل وذلك  ي ال تتو الذ  كنشممأن. وصممِ
ويحأول ككبأد،ل كو الجهة الدي مس وهاى،ل كن يعطوا كفسممممممهتا ل قدم تذا التسممممممول ال نهديل والذ  لب يك م 

 هسألد،ل  ي محأولة إلت أل مسهتة الكهن لإلسالم.
ي  اليهسل  ال طبوع  ي ااه العحب لح« معجوة القتآن الكتيب»وإلهممك كخي القممأهئ كعتيفممأ وكدممأب 

 مل مضأ أ إله، وعض ال سأىم الدي كشأه إلههأ هشأا خحهفة  ي نشتا  كختي 1983وهتو ل دأم 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ژ  تح ة  19كول مأ نول مس القتآن الكتيب  -1

 ـنة. وتذن الكح أ  التي تح ة واح« مأ لب»ل تذا دحى اددبأه كنه  ژڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

أ دنا كحتف سممممممموهة 4×19حت أل ك  ر 76تي  19 كل وذلك و ق التسمممممممب العث أني لحقتآن الكتيب. كمه
قبم األخهتة  ي  19آيةل وتي السمممموهة  19كل ودنا آيأكهأ تو 15×19حت أًل ك  ر 285 هو « العحق»

 كتكهى ال  حل. 
 تح ة واحنة.« مأ لب»دبأه كعحهق  تذن ال عحومأ  صحهحةل ولكس ا وج، دنننأ اد

ك. 2×19تح ةل ك  ر 38ل وتي «القحب»ك مس سمموهة 9-1ثأني مأ نول مس القتآن الكتيب اآليأ  ر -2
مل وتي 10-1وثأل  مأ نول مس القتآن الكتيب اآليأ  ر ك. 3×19تح ةل ك  ر 57ك مس سممممممموهة ال ومه

وخأم  «. دحههأ كسممعة دشممت» تي  30ل واآلية «ال نهثت»ك مس سمموهة 30-10وهاوع مأ نول اآليأ  ر
 ل اآلية األولى مس سوهة الفأكحة.«وسب هللا التح س التحهب»مأ نول سوهة الفأكحةل وتأن كْن نول 

مممم»ل ثب «القحب»كواًل ثب « العحق»نولممت سممممممموهة  -كعحهق  ك  «.الفممأكحممة»ل ثب «ال ممنهثت»ل ثب «ال وه
أ كتكهى نوول «. حقالع»ك مس سمموهة 5-1وال شممهوه كنه كول مأ نول تي اآليأ  ر مم و »كمه القحب و ال وه

  ال مجأل لحجوم و حد،ل ألنه تذن ال سألة تي محم خالف وكعنا   ههأ كقوال العح أء.« ال نهثت
مأ ». ويبنو كنه،ج اددبت 38ل وله  39تو « القحب»ك مس سممممممموهة 9-1ثب إنه دنا تح أ  اآليأ  ر -ب

ل وكح ة واحنة تي تح ة تح ة واحنة دحى اددبأه كنه تذن الج « يسمممممممطتون «.  تدأودهب»حة ي كس كن كجَؤوه
ى  التسممممممب  وتذا  هت مقبولل ألننأ نعد ن  ي دنا الحتوف والكح أ  دحى هسممممممب ال  ممممممحل ال سمممممم ه

« هبتدأود»العث أنيل وله  دحى كسممممأس ال عنى. وإذا كبه ادد أا ال عنى تأسممممأس  سمممموف ا ككون تح ة 
مم»ك مس سوهة 10-1دنا تح أ  اآليأ  ر -تح ة واحنة. ت . ويبنو كن، اددبت 57ل وله  58تو « ال وه

 تح ة واحنة.« مأ يقولون»
حت أل وذلك و ق التسب العث أني. وككته  تح أ  البس حة تأآلكي   19دنا كحتف البس حة تو  -3
ك. وككته  تح ة 142×19متةل ك  ر 2698« هللا»متة. وككته لفن الجاللة   19ككته  « اسمممممممب»
ك. ودحهمم، يكون 6×19متةل ك  ر 114« هحهب»ك. وككته  تح ممة 3×19ةل ك  رمت 57« هح س»

 ك.8×19= ر152ك= 6+3+142+1لهذن الكح أ  تو ر 19مج وع ككتاها  العنا 
ل ومأ ينبني دحى ذلك ا 2698ل وله  2699كعحهق  ككتاه لفن الجاللة هللا  ي القتآن الكتيب تو 

 يكون صحهحأ.
ك. وإذا 6×19متةل ك  ر 114 ي القتآن الكتيب « التح س التحهب وسممممب هللا»ككته  البسمممم حة   -4

دََهمه وبسمممم حةل  سممممنجن كنه كتكهى سمممموهة «الدووة»ونكنأ العنه مس سمممموهة  لدي ل وا«الن م»ل والدي ا كجسممممْ
ل  سنجن كنه «الن م»إلى سوهة « الدووة». وإذا ج عنأ كهقأم السهوهل مس سوهة 19كدض س وس حدهسل تو 

إلى نهأية « الن م»كل وتذا تو كيضمممممأ دنا الكح أ  مس وناية سممممموهة 18×19ك  ر 342ال ج وع تو 
 «.إنه، مس سحه أنل وإن، وسب هللا التح س التحهب»تي   30. وا ننسى كنه اآلية 29اآلية 

« مأ يسممممطتون»كعحهق  تذا إلى حنهه مأ صممممحهيل ولكس و ق قأدنك،  ي إح ممممأء الكح أ ل مس مثم  
ل ألنه تنأك تح دهس  ي 342ل وله  340تو « الن م»دنا الكح أ  مس سممممممموهة  ل  ننه «مأ يقولون»و

 ووذلك يدضي كنه، ا يحدوم قأدنة  ي اإلح أء.«. ومأ كعحنون»و « مأ كجْخفجون»ت أ   25اآلية 
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حت أل  14سمممموهة  ي القتآن الكتيب كجسممممدهم وأحتف نوهانههةل ودنا تذن األحتف تو  29تنأك  -5
 ك.3×19ك  ر 57ك = 14+14+19أكحة. ودحه،  ر  14يدألهل منهأ 

 تالوق: هٌ  صحوح.
ةل ك   133وقن ككته تذا الحتف  ي السممممممموهة «. ن»وألحتف « القحب»كسمممممممدهم سممممممموهة  -6 مته
ةل ك  ر 57وقن ككته  ي السوهة «. ق»وألحتف « ق»ك. وكسدهم سوهة 7×19ر ك. وكسدهم 3×19مته

ة. ودحه،  57 ي السوهة كيضأ « ق»الحتف ل وقن ككته «حب دسق»وألحتوف « الشوهي»سوهة  مته
 ي « أ»ك. وككته الحتف 6×19ل ك  ر114 ي السمممموهكهس تو « ق»يكون مج وع ككتاه الحتف 

 ك.8×19متةل ك  ر 152« تههعتل ال تل أ»ل والدي كجسدََهمه وـ «متيبل األدتافل أ»سوه 
ب  التسممب  ي ال  ممأحل العث أنههةل  ولب نجن تذا«. نون»تكذا  « ن»كعحهق  تذا ا ي مميه حدى كجْتسممَ

ويحدأت األمت إلى اهاسممممممة ومدأوعة لحدحقق مس وجوا تذا التسممممممب  ي ال ممممممأحل العث أنههة. وا يكون 
َي حتوف البسممم حة. وتذلك ا ي مممي  133« القحب» ي سممموهة « ن»مج وع الحتف  حت أ حدى نجْح مممِ
َسب تح ة « أ»إح أؤنج لحتف  سوه الثالث حدى كجْت سوهة ل «و طة» ي ال ل تكذا  «األدتاف» ي 

 ل ولب نجن ذلك  ي ال  أحل العث أنههة حدى اآلن.«وسطة»
«  كل تـممل  ل عل أ»ومج وع ككتاه األحتف  «. تههعت»وألحتوف « متيب»كسدهم سوهة  -7

ومج وع «.  ل س»وألحت هس  « ي »ك. وكسممدهم سمموهة 42×19ل ك  ر798تو « متيب» ي سمموهة 
« الحوامهب» ي سمممموه « ك+م»ك. ومج وع ككتاه 15×19ك  ر 285 ككتاه الحت هس  ي السمممموهة تو

 209تو « الشمموهي» ي سمموهة « ع+س+ق»ك. ومج وع ككتاه األحتف 113×19ك  ر 2147تو 
ك   1121تو «  أ تل   ممممممحتل الشمممممموهي» ي السمممممموه  « ك+م»ك. ومج وع ككتاه 11×19ك  ر
وه  « ك+م»ك. ومج وع ككتاه 59×19ر ك   1045تو « وختف  ممممممحتل الشمممممموهيل ال» ي السممممممه
أ ككتاه 55×19ر ك. 54×19ك  ر 1026 هو« الوختفل النخأنل الجأثهةل األحقأف» ي « ك+م»ك. كمه

 ك.58×19ك  ر 1102تو «  أ تل النهخأنل الجأثهةل األحقأف» ي « ك+م»وكخهتا  نن ككتاه 
س ال  سوه  ي و« ك+م»تذن اإلح أءا  صحهحةل مع مالحظة كنه،ج كبه إح أء الحت هس  -كعحهق  ك

سبع. ب« الحوامهب» سبع تحهأل  كأن ال ج وع تو « كل م»كبه إح أء ككتاه الحت هس   -ال وه ال سه  ي ال
 . كمأ مج وع الدكتاه  ي تم سوهة دحى ِحنَة  حه  مس ال ضأدفأ . 19مس مضأدفأ  العنا 

دتانل قَ، وا ووعنل  ننه الذ  سمممحل تو كف مممهم مأ صممميه مس وح  هشمممأا خحهفةل وإلهك كف مممهم مأ لَفَّ 
 ال شأه إله، سأوقأ « معجوة القتآن الكتيب»وذلك و ق مأ وها  ي تدأو،  

ل وكنأقض  ي قأدنة اإلح مممممأء لأللفأ  «البقتة»لب ي مممممي إح مممممأؤن لحتف األلل  ي سممممموهة  -1
 واله وا   ي تذن السوهة وسوه كختي.

أدنة إح ممممأء ل وكنأقض كيضممممأ  ي ق«آل د تان»لب ي ممممي إح ممممأؤن لحتف األلل  ي سمممموهة  -2
 األلفأ  واله وا .

تو مس « األدتاف» ي سممممممموهة « اللل مل أ»لب ي مممممممي قول، وأنه مج وع ككتاه األحتف   -3
 .19مضأدفأ  العنا 

تو مس مضممأدفأ  « يون » ي سمموهة « ال لل ه»لب ي ممي قول، وأنه مج وع ككتاه األحتف   -4
 .19العنا 
تو مس مضممممأدفأ  « توا» ي سمممموهة « لل هال »لب ي ممممي قول، وأنه مج وع ككتاه األحتف   -5
 .19العنا 
تو مس مضممأدفأ  « يوسممل» ي سمموهة « ال لل ه»لب ي ممي قول، وأنه مج وع ككتاه األحتف   -6
 .19العنا 
تو مس مضأدفأ  « التدن» ي سوهة « ال لل مل ه»لب ي ي قول، وأنه مج وع ككتاه األحتف   -7
 .19العنا 
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سوهة « ال لل ه»تاه األحتف  لب ي ي قول، وأنه مج وع كك -8 تو مس مضأدفأ  « إوتاتهب» ي 
 .19العنا 
تو مس مضممأدفأ  « الِحْجت» ي سمموهة « ال لل ه»لب ي ممي قول، وأنه مج وع ككتاه األحتف   -9
 .19العنا 
لسهولة الدحقق مس « م تـممممل طل سل»لب يسدطع هشأا خحهفة كن يجحفهق  ي دنا ككتاها  الحتوف   -10

الك بهوكتل  كأن ك حى كحفهقأك، مدعحهقة وحتف األللل الذ  ي مممممممعى الدحقق من،ل ألنه ذلك دس طتيق 
وتامج الك بهوكت ال دو تة  ي حهن، ا كجِعهس دحى ذلك. ولب يجن هشممأا خحهفة كنه مج وع ككتاه الحت هس  

ل مس «طل س»ل وتذلك األمت  ي الحت هس  19ل  ي سمموهة ط،ل تو مس مضممأدفأ  العنا «طل تـمممممممم»
لذلك تح، ذتى «. الق ممت والشممعتاء»ل مس سمموهكي «طل سل م»ل وتذلك الحتوف  «الن م»ة سمموه

تو « متيبل ط،ل الشعتاءل الن مل الق ت» ي سوه « تـمممممل طل سل م»إلى القول وأنه مج وع ككتاه 
الدي اخدتدهأ. ثب إنه، قن كح ممممى « تطسممممب». وا ننه  مأ تي تذن الفأكحة  19مس مضممممأدفأ  العنا 

 «يي » ي سوهة « س»ل ولب يحتل دحى سبهم ال ثألل «متيب»وهة  ي س« تـ»
تو مس « العنكبو » ي سممممممموهة « ال لل م»لب ي مممممممي قولمم، وممأنه مج وع ككتاه األحتف   -11

 .19مضأدفأ  العنا 
تو مس مضممأدفأ  « التوم» ي سمموهة « ال لل م»لب ي ممي قول، وأنه مج وع ككتاه األحتف   -12
 .19العنا 
تو مس مضممأدفأ  « لق أن» ي سمموهة « ال لل م»وأنه مج وع ككتاه األحتف   لب ي ممي قول، -13
 .19العنا 
تو مس مضأدفأ  « السجنة» ي سوهة « ال لل م»لب ي ي قول، وأنه مج وع ككتاه األحتف   -14
 .19العنا 

ن الدح وه ال ذتوهة سمممألفأ وجننأ كنه هشمممأا خحهفة قن كع ه يل توعن الدحقمق مس ككتاه األحتف  ي السمممه
والدحفهق لهخحت إلى ندهجممة كنه ككتاه األحتف ال ممذتوهة  ي تممم سممممممموهة مس تممذن السممممممموه تو مس 

ه كن يكون األمت مس قبهم الخطأ لظهوه ذلك ك أمأ  ي كوحأث،. 19مضممممأدفأ  العنا  . وا مجأل لد مممموه
 وقن جأء  الدطوها   ي  كتن وسحوت، لدثبت تذن ال سألة.

 الخالصة 
ف هشأا خحهفة  ومضأدفأك،  حب  19ك سوهة. كمأ  ه أ يدعحق وألعنا 12إح أء كحتف  واكي رلقن َحته

 ».تي سوه الفواكي. ك م هسوله تذا؟ 29ك سوهة مس كصم 23ك ي كقوال،  ي ر
 ي الثأني مس يونهو حويتان «  »دتب كأي و»مقأل كسممأمة  وأي دس هشممأا خحهفة محته صممحهفة 

طتف اآلخت هجم يدحنث وحهجة م مممممممتية وأاهني هن الهأكل  ي مكدبي. وتأن دحى ال 1988دأم 
وألسممؤال  م كس كككحب مع كسممأمة  وأ ؟ قحت  كنأ كسممأمة. قأل  كنأ هشممأا خحهفة هسممول هللا. قحت ل،  نعب؟ 

سممول هللاي تنت كددقن ألول هشممأا مهس؟ قأل  هشممأا خحهفة هسممول هللا. قحت  هسممول إي، يأ خو ؟ قأل  ه
هف. لكني كذتت  دحى الفوه كني قتك  شمممممممه أ مأ دس مواطس يتين كن يدظأ ئن ال د مممممممم قأهوتحة ك

كمتيكي مس كصممم م ممت  يندي النبوة  ي كمتيكأ. ت أ تنت قن نشممت  هسممألة وع  وهأ النتدوه كسممعن 
 كنأول  ههأ هشأا خحهفة وشكم مف م.« و ول مس شهكأ و وعنوان   ظهوه مسهح ة جنين  ي كمتيكأ

خحهفة  النتدوه هشأا»ن كوسأن  ي واية كهيوونأ موقعة وأسب وعن كيأم كحقهت هسألة وتينية مس مسج 
يندوني  ههأ إلى النخول  ي اين، الجنين والد نيق و،. ووعن اسدعتاض كالد، النبوية قأل  « هسول هللا 

إن تذن كتب هسممألة  ي الدأهي . وقن كتك لك هللا سممبحأن، وكعألى حتية ااخدهأه   ه كنك كن كتمي تذن »
مي معهأ تم كمم  ي الجنة وتم السعأاة والعوة  ي الننهأ واآلختة. كمأ إذا اخدت  كن كنشت التسألة وكت

تذن التسمممممممألة وكن كخدبت البتاتهس الدي كنولهأ هللا سمممممممبحأن، وكعألى وال عجوا  الدي كفوق معجوا  
أ  موسمممممممى ودهسمممممممى  حك مس هللا دظهب األجت. وكنأ دحى اسمممممممدعناا لبح  الناىم والبتاتهس معكب وقد

 «.كشأؤون
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ل وجعحت مأنشممهت ال ممفحة «دتب كأي و»نشممت  هسممألة هشممأا خحهفة  ي العنا الخأم  دشممت مس 
أا ل  بع  إليَّ هشممممم«اتدوه م مممممت   ي كهيوونأ يندي النبوةل واتدوه  حسمممممطهني يتا دحه،»األولى  

« هسعدهنة صغهتة مس ال عجوة الدي كفوق معجوا  موسى ودهسى مجد »خحهفة وتسألة شكت   نهأ 
 ت أ يقول. ويق ن وهأ معجوك، تو.

. «شهأاة البتاتهس دحى كن هشأا خحهفة هسول هللا»كه ق النتدوه هشأا خحهفة وتسألد، وهقة كدض س 
ق ت آنذاك ونشمممت هسمممألة هشمممأا خحهفة دحى  تاوة مأ وها  ههأ وكلحقدهأ و قأل وصمممم إلهنأ مس النتدوه 

ة اإلسمممالمهة األمتيكهة  ي شمممهكأ و. تأن دنوان ال قأل كسمممعن و مممول كسمممدأذ العحوم اإلسمممالمهة  ي الكحه
خ مم مم، لحهجوم دحى هشممأا خحهفة وككفهتن واحض اادأءاك،.  عأا « ظهوه مسممهح ة جنين  ي كمتيكأ»

 عتتة آنذاك إلى مهنان ل« دتب كأي و»هشأا خحهفة يكدى إلهنأ منا عأ دس اين، الجنين لددحول صفحأ  
الذيس هاوا دحه،. وتأن والن  م س ك نوا لحتا دحى هشأا خحهفة  وهس هشأا خحهفة ودشتا  ال سح هس
 مند تا لتك  النتدوه كسعن و ول.

كوقل هشممممأا خحهفة دس الكدأوة إلهنأ وادوكنأ إلى اين، الجنين وعن دأمهس مدواصممممحهس لب يكمه خالله أ 
ن فة يظهت  ي مسممجولب ي مه  ي ادوة النأس إلى الد ممنيق و، لضمم أن اخولهب الجنة. ولب يعن هشممأا خحه

كوسممممأنل الذ  كسممممسمممم،  ي واية كهيوونأ. و وج نأ وخبت صممممغهت كنشممممتن ال ممممحل األمتيكهة يقول إن 
مضتجة وألنمأء  ي مطب  منول،. وكبهس  1990الشتطة وجن  جثة هشأا خحهفة  ي شبأط  بتايت دأم 

دحى  كجْدِحس دس إلقأء القبضوعن ال عأينة كن التجم قجدِم ذوحأ وطعنأ وألسممممكأتهس. ووعن دأمهس دحى مقدح، 
وعض ككبأد، وده ة اهككأوهب لجتي ة القدم. وكسمممنل السمممدأه دحى هشمممأا خحهفة ه ب كن مسمممجنن ا أال 

السمممعوايةل « ال جحة»مقتا ألكبأد،  ي منينة كوسمممأن. وتأن مقدم هشمممأا خحهفة مو ممموع  الف ل جحة 
ك. وقن كحقهت قبم كيأم هسممألة وألحغة 1990مأيو  22ال ممأاه  ي  536الدي ك ممنه  ي لننن رالعنا هقب 

 اإلنجحهوية مس كحن ككبأد، يؤتن  ههأ مجناا وأن هشأا خحهفة تو هسول هللاي
ا يكأا ي ت يوم إا وكنشممت ال ممحل ال  ممتية خبتا دس ظهوه كنبهأء جنا كقوم الشممتطة وأددقألهب. 

حة كن، نبي هللا. لكس الذ  تويدي اددقم الشممهت ال أ ممي وعن كن كدحس صممتا« نبي»واخم الححبة مؤختا 
مهو هشمممممممأا خحهفة دس  هتن مس مندي النبوة تو كن، الوحهن وهنهب الذ  وصمممممممم إلى اهجة دألهة مس 
الدعحهب.  هو اتدوه  ي الكه هأءل وتأن كسممدأذا لهذن ال أاة  ي جأمعأ  الواية. وتأن هشممأا خحهفة دبقتيأ 

يكس جهأأ الكومبهوكت معتو أ لني العتب كو لب  ي اسمممممممدخنام الكومبهوكت إلثبأ  نظتيأك،  ي وقت لب 
 يكس مندشتا وعن.

ألب اشممدهت وأن، شممه  طتيقة صممو هة اسمم ، دبن الححهب  1935ولن هشممأا خحهفة  ي تفت الويأ  دأم 
سنواك، األولى وألوهع والد وف قبم مح ن خحهفة. كمأ كم،  هي أينى سحه أن اويناه. ودجِتف هشأا  ي 

شمممممم  ل الدي كختت منهأ ودفوق وح ممممممم دحى وكألوهيوس الوهادة قبم كن يع م كن يحدحق وجأمعة دهس 
ح ممم دحى وعثة اهاسممهة  1959. و ي دأم 1957ووظهفة مهننس وألهه ة العأمة لإلصممالك الوهادي دأم 

لنهاسمممممة النتدوهان  ي كمتيكأ حه  ح مممممم دحى اهجة النتدوهان  ي الكه هأء مس جأمعة اهيوونأ.  ي دأم 
دوه هشممأا إلى م ممت لهع م منهسممأ  ي جأمعة القأتتة وهىهسممأ لقسممب البحوث البسممدأنهة  ي دأا النت 1966

تحهة الوهادة. إا كن، تتب مس وظهفد، دبت الحنوا الحهبهةل ومنهأ إلى الوايأ  ال دحنة لحع م تخبهت  ي 
 لح تتو اإلسممالمياألمب ال دحنة قبم كن يدتك د ح، ويعوا إلى كهيوونأ إمأمأ ل سممجن منينة كوسممأن وهىهسممأ 

  ي ال نينة.
تأن هشممممأا خحهفة معتو أ لني العتب وال سممممح هس  ي الوايةل وتأن هىهسممممأ لح تتو اإلسممممالمي  ي 

كن جبتيم دحه، السممممالم قن ككأن  1980ال نينةل وظم أده أ لح سممممح هس  ههأ إلى كن كدحس  ي مطحع دأم 
دتب »ل وتو كأهي  نشممممممت وهأن،  ي 1988وألوحيل وكن جبتيم كمتن وأإلدالن دس هسممممممألد،  ي دأم 

وأن، هسممول هللال والذ  كدقب، وألكدأوة إلهنأ طألبأ مني شممخ ممهأ النخول  ي اين، الجنين الذ  ونك « كأي و
يندو إله، مس مسمممممجن خأأ و،  مسمممممجن كوسمممممأنل الذ  يقأل إن، قن ح مممممم دحه، مس إحني الج عهأ  

 الههواية الخهتية اون مقأوم.
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خحهفة حض ال سح هس دحى ه ض مأ جأء  ي السنة النبوية وااتدفأء و أ وها  مس كوتأ ادأوي هشأا
 ي القتان الكتيب. وتو يقول إن، هسول مس دنن هللال وإن القتان ا ينفي وجوا التسم وعن مح نل وإن أ 
ينفي وجوا األنبهأء. وتنأكل ت أ يقولل  تق وهس النبي والتسمممممممول. يقول هشمممممممأا خحهفة  ي وهأنأك، إن 

وإن القتان الكتيب تح،  19جوة القتان الكتيب ا كك س وف مممممأحد، ت أ يشمممممأعل وإن أ كك س  ي التقب مع
 ومضأدفأك،.  19متتى مس هقب 

وهأنأ  وإدالنأ  هشأا خحهفة هسول هللا كثأه  التك  العأم ال  ت  وعن كن نشت ال حأ ي الكبهت 
ال  ممممممتية كشممممممأه  هه أ إلى خطوهة مأ « األخبأه»مقألهس  ي جتينة  1988كح ن وهأء النيس  ي دأم 

ينأا  و، كسممدأذ الكه هأء النتدوه هشممأا خحهفة وكهج ، دحى األأتت. وقأل إن نشممتا  هشممأا خحهفة الدي 
يوأدهأ دحى ال مممممممحل كبنو م ولة ك ويال جهنا. وتأن هشمممممممأا خحهفة كول مس اهكني البنلة مس وهس 

د تو خألن والجنن  و هتت أ. إلى جأنى إدجأأ الشهوع. وتو يسبق وذلك تم الشهوع الجنا مس طتاأ 
لحنتدوه هشممأا خحهفة آهاء تثهتة مثهت لحجنل  هو يقول  طأدة التسممول مح ن واجبة  قق  ه أ  19التقب 

ككى و، مس القتان. ال مممالة ككون ت أ صمممالتأ إوتاتهب وله  ت أ حناتأ التسمممول. تنأك آيأ  شمممهطأنهة 
 لقن جأءتب هسمممول«  »الدووة»،ل مثم اآليدهس األخهتكهس مس سممموهة كجْقِحَ ْت دحى القتآن وتي لهسمممت من

كمأ ل أذا يعدبتتأ منسممموسمممة «. مس كنفسمممكب دويو دحه، مأ َدنِدمب حتيت دحهكب وأل ؤمنهس هؤوف هحهب
متة  ي القتان. وتذا التقب مس مضمممممممأدفأ  التقب  2298كدكته « هللا»إن تح ة »دحى القتآن  هقول  

. وتذا التقب كيضمممممممأ مس 118123كجن كنهأ « هللا»اآليأ  الدي نجن  ههأ تح ة . ولو ج عت كهقأم 19
 لوجننأ كن النظأم العنا « الدووة».  نذا قبحنأ تأكهس اآليدهس األخهتكهس مس سممموهة 19مضمممأدفأ  التقب 

وم قول هللا سمممممممبحأن، تم مس اكبع البخأه  له  مسمممممممح أ ان البخأه  ا يدبع «. لحقتآن سممممممموف ينهأه
وألقتآنل ومس ا يحدوم وكعألى نأه. اإلخوان ال سمممممممح ون ا يحدومون  . الشمممممممهعة والخ هني ج هعأ  ي ال

 ي « هشممممأا»وألقتان تو مس كتم النأه. ولذا  هب إخوان الشممممهأطهس. كنأ هسممممول هللال وقن وها اسمممم ي  
 جهنبمتة. اوس وأأ واوس دثه هس ومدولي الشممممممعتاو  وشممممممه  األأتت يقواون ال اليهس إلى  19القتان 

وو   ال  ممممهت. ج هع األنبهأء مس قبحي لب يجْؤكَْوا معشممممأه مأ آكأني هوي. واألنبهأء ثالثة  قق تب إوتاتهب 
ومح ن وكنأ. قأل لي جبتيم  إن تم مس ي و  قبم سس األهوعهس سوف يذتى إلى الجنة. ا يوجن لحوتأة 

هب جعحون ثالثة كيأم. امأ  ي ن ممممممأب. ك  كحن مع، يعطي ل س له  مع،. الحج دنن ال سممممممح هس وأطم ألن
 القتآن  هو كهوعة اشهت معحومأ . 

مس ال حفأ  الغأمضممة  ي حهأة هشممأا خحهفة دالقد، و ع ت القذا يل  قن أاه هشممأا خحهفة لهبهأ والدقى 
وألقذا ي قبم كن يعحس كن الوحي قن نول دحه،. وك ممتيحأ  القذا ي الذ  ينكت  ههأ السممنة النبوية مسممدقأة 

هشأا خحهفة. ودأ  هشأا خحهفة  ي ق ت القذا يل وتأن ل، كأثهت قو  دحه،. ويقأل إن القذا ي  مس ك كأه
تأن ي ول،. ويبنو كن خال أ وقع وهن، ووهس القذا ي  ي ال تاحم األخهتة حه  ه ى القذا ي  ي اندحأل 

أ إلى مس لهبه صمممممفة النبوةل وونك يغهت  ي القتآن الكتيب م أ خحق كنأ سمممممأ مع هشمممممأا خحهفةل الذ  تتب
ل ت أ كشمممت  كدالنل «ال جحة»كمتيكأ وشمممس ح حة شمممعواء دحى القذا ي. ووعن مقدم خحهفة نشمممت  مجحة 

َهْت إله، كه ة  جهِ مو ممموع  الف دس مقدح، كشمممأه   ه، إلى وعض النقأط الهأمة  ي مسمممهتك، منهأ كن، وج
 كن د، وعض مفأكس جس هأ. إااددتف خحهفة و نادب»ااددناء الجنسي دحى  دأة قأصت. وكقول ال جحة  

 «.الده ة لب كثبت دحه،ل ولب ي نه وحق، كية دقووة حسب أ جأء  ي مجتيأ  ال حأت ة
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 الفصل السابع 
 لكل مسيلمة سجاح كلمة عن أحمد صبحي منصور

كح ن صممممبحى من مممموه منهس سممممأوق  ى جأمعة األأتت ونك حهأك، الدنهيسممممهة و هأج ة مأ يسمممم ى 
ل واندهى ال طأف و، إلى الححأق وتشأا خحهفة ومتا قد، أمنأ  ى كمتيكأ ثب انف م «تتامأ  األولهأء»وـمم

دن، ودأا إلى م ت معحنأ ه ض، اادأى، التسألةل إا كن، دأا وعن أمس إلى كمتيكأ تتة كختي وعن كن 
تأن يدعأون معهأ  ى م ممممممت دحى نطأق واسممممممعل وكخذ يكدى مس تنأك منطحقأ مس ك كأه هشممممممأا خحهفة 

األ أق ويدبنى تم مأ تأن يود ، ذلك الكذاب دس نفسمممم، ودس القتآنل ودس األحأاي  النبوية  التسممممول
تفتا وشممتتأل وتذلك مأ تأن الدى ينكتتأ كشممن اإلنكأه ويتي األخذ وهأ ووألشممهأاة لسممهننأ مح ن وألتسممألة 

ل ا وإلى مأ شأء هللايقول، خحهفة دس ال سح هس مس كنهب ج هعأ تفأه مشتتون ونءا مس ال حأوة حدى يومنأ تذ
الحهب إا مس كأوع، تو وهشأا خحهفة  ى  الله أ و سقه أ دس مبأائ اإلسالم ودقأىنن وكشتيعأك،. و ى تذن 
النهاسممة ندنأول مأ تدى من مموه مد ثال  ى مقأاك، الدى يجنتأ القأهئ دحى موقع،  ى ال شممبأك. وسممدكون 

أتت ل جتا العظة والن ي واإلهشأا  كعحهقأ دحى تجوم، إلى شه  األ»نقطة البنء ال قأل الذي تدب، وعنوان 
مهأجً أ  ه، ا.مح ن سممممممهن طنطأوي لهدك، وعض كسممممممدأه ذلك  ال تتو الذي تأن « دحى متتو اوس خحنون

ال نيت السممممأوق لتواق اوس خحنون وال سممممدشممممأه »من مممموه يدكسممممى ال كأسممممى الهأىحة مس وهاى، ووصممممف، 
نفسممم، كحت اسممم ،  ى دنوان ال قأل الذي نحس و مممنانل إذ تأنت  ت أ تدى تو« اإلسمممالمي السمممأوق لح تتو

كمتيكأ ومأ أالت ك نن وأل اليهس حسب أ قتكنأ  ى ال حل متاها. وقن قأم تجوم الشه  ال غهت  ن كسدأذن 
أهن ل والثأنى احدك«شه  األأتت واإلمأم األتبت»الشه  الكبهت دحى دنة محأوه  األول كحقهى النأس ل، وـممممـمممم

 يس ت أ يقولل والثأل  ااادأء وأن، يكفهِت اآلختيس.كفسهت الن

وونايةً ا كحى كن يدوتب القأهئ ولو لححظة واحنة كنى تنأ و ممنا الن أع دس الشممه  طنطأويل  حه  تذا 
مس كهوى  ى قحهم كو تثهتل ووخأصة كنى ا كجَدنه مس ال عجبهس وألشه  وأي حألل لكس تذا ا ي نعنى كن كككحب 

الحق حدى لو جأء تالمى و حض ال  أا ة  ى صل الشه  األتبتل إذ إن دنم حبنأ كو إدجأونأ و أ كهي كن، 
وشممخت مأ ا يعنى وألضممتوهة كننأ  ممن تم مأ ي ممنه دن،ل  نذا تأن ذلك الشممخت يدكحب  ى قضممأيأ كدفق 
ينا ع تو دن،ل وغض النظت دس الحى واإلدجأب ننا ع د أ  هأ   س الطبهعى كن  د،  ه نأ مع هؤي و ك هؤيد

 الكتاتهة والنفوه. إنهأ مسألة مبنإ كواً وآخًتا.

. «شه  األأتت واإلمأم األتبت»وكول شىء كقل دننن تو سختية الشه  ال غهت ال دأمتك مس لقى 
ومعتوف كن األلقأب تى مجتا موا مممعأ  واصمممطالحأ ل ودحى تذا  حه  مس الحك ة كن ن أل الننهأ 

ا يقنم تثهتا كو يؤختي وإذا تأن من وه يضهق صنها وحقى  دويال ونقهب مأك أ دحى لقى كو اصطالك
 أي لقى يأ كتي ينبغى كن نخ مم مم، لحشممه  طنطأوي؟ ذلك كن، ا ون مس لقىل   أ مثالل « شممه  األأتت»

مس وظهفة  ى الننهأ كو متتو اجد أدى كو سهأسى كو اينى... إا وا ون مس ااصطالك ل، دحى لقى. وال هب 
دقهنة مس العقأىن كو يسممممممىء إلى شممممممخت كو طأىفة مس النأس مثال كو يسممممممدفو الذوق كا ي ممممممأام الحقى 

م أ يحتت صنه من وه و  هتن؟ لنقتك مأ تدب، « شه  األأتت»ااجد أدى... إل .   أذا يأ كتي  ى لقى 
طألى  ضمممهحة اإلمأم األتبت النتدوه مح ن سمممهن طنطأو  «كقول جتينة الو ن  »من ممموه  ى تذا ال مممنا  

 كلقأب اينهة كطحق دحى ك « النبي والتسمممول»وكقول  له   ى اإلسمممالم وعن لقى «. األأتت الشمممتيلشمممه  
ل إذ كن،  دحه، السممالم تو إمأم ال سممح هس وعننل إذ كن شممه  «إمأم»مسممحبل وله  وعن خأكب النبههس دحه، السممالم 

  أذا كوقى لخأكب النبههس دحه،   نذا تأن تو اإلمأم األتبتل«. اإلمأم األتبت لح سممممممح هس»األأتت يجعم نفسمممممم، 
 «.ودحههب السالم؟
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َسَجأك األمتيكهة  وأَيهِ تدأب رولس كقول   نهةه؟»وسؤالنأ إلى  سج ة ألنك كت ضهس اإلي أن وألسن« كَْم وِأَيهِة 
ْتًتأ يأ كيدهأ الكأتنة الدى ككفهِت ال سمممح هس كج عهسيكل وأَيهِ تدأبه كََتْيَس كن لقى    شمممه»ووصمممفهأ تفًتا وشمممِ

ا يجوأ إطالق، دحى الشه  طنطأوي وكمثأل،؟ تأكى لنأ آية مس القتآنل يأ مس « األأتت كو اإلمأم األتبت
ككتهيس كنك ا كؤمنهس إا و أ وها  ى القتآنل كنل دحى صممممنق مأ كقولهسي وككحناك كن كجني مثم تذن 

كو « شه  األأتت»يحقَّى وـمممممـممممم ^ولو طحعْت هوحك مس وننك وهجعْت إله، محهون متةي تم تأن النبى اآلية 
ونهى القتآن الكتيب كن يحقَّى وذلك كي شخت  هتن؟ ككحناك يأ سجأك كن كأكهنأ دحى ذلك « اإلمأم األتبت»وــ

 ولو وآية واحنة كو حدى وعجْشت آيةي 

إن الذي نعت ، كن النبى والتسول مح نا تو آخت األنبهأء وال تسحهسل ومع ذلك  قن صنه  األوامت 
يجْحِنث ثغتة  ى جناه اإلسالم كهو إي أن حدى « التسول»هة ل سهح دك يأ سجأك وأن يستق لقَى األمتيك

ال سح هس وكتوك دقهنكهب وكشو  دحههب األمت تح،ل ثب كأوعدِ، كنت دحى ذلك العهت العقهني يأ مس كدظأتتيس 
ولل والودب وأن النبى والتسممموألشمممتفل  خألفد أ وذلك مأ جأء  ى القتآن الكتيب ودفتقدك أ الحح ندهشمممهة وهس 

وَأ مس النت القتآنى الذي يقول  «نبهأ»وله  « هسممممممول»هشممممممأا خحهفة إن أ تو   مأ تأن»ل وذلك حدى كَْهتج
ل مع كن ال ق وا تو كن د ت الوحى الس أوي «مح ن كوأ كحن مس هجألكبل ولكس هسوَل هللا وخأكب النبههس

، هة الخأك ة وإهسأى، مبأائ الدفكهت العقحى ال سدقهبل ووحوهكقن اندهى وعن مجىء سهننأ مح ن وتسألد، العأل 
قوادن السهأسة العأل هة واألخالق اإلنسأنهة الت هعة الدى كج ع  ى نسهج واحن مدالحب وهس ال ثألهة والواقعهةل 
 وتى مأ يحدأج، البشممممت دحى اخدالف كوطأنهب ود مممموهتب وكم هب وثقأ أكهبل وا يقبم كغههتا كو كبنيال إا

 إلى األسوإ ت أ حنث دحى ينيك كنت وهسولك الكذاب األشت. 

 حهنظت القتاء الكتام إلى تذيس البكهأشمممهس الحذيس كسمممح أ نفسمممهه أ إلى الكأوووي ظأنَّْهس كنه أ سمممهجنان 
دننن ال أل والسمممم عة والح أيةل  حب ينفع مسممممهح ةَ شممممىءل مس ذلك وقجدَِم  ى مطبخ، ه ب كنل الكأوووي 

هوك، األمنهةل ويوم القهأمة يشمموي، هللا  ى نأه جهنب جواء و أقأ لكفتن ومتوق، وموالسممد، ومخأوتاك، وكج
 مع كدناء ال حة واألمة. 

هأ دحى إ أ ة األلقأب لنفسهأل  هى ككدى كحت اس هأ  ى  َسَجأحنأ وعن ذلك تح، حتصج والعجهى مس 
وال سمممدشمممأه ااسمممالمي السمممأوق  ال نيت السمممأوق لتواق اوس خحنون»دنوان ال قأل الذي ننظت  ه، كنهأ 

مهن، دحى الشمممه  طنطأوي؟ كألنك كَأَْمَتْتِت «. لح تتو  كهل كحححهس لنفسمممك كيدهأ الكأتنة سمممجأك مأ كحتهِ
كََتْيَس كن مس حقك تست القوانهس الدى كسنههنهأ كنت نفسك اون كن يكون ألحن كية صالحهة ل سأءلدك؟ ا 

ي   يأ سجأكل تذا ا ي يه

وم إن الست سجأك الكأتنة كنَِّدى لنفسهأ القنهة دحى الدنبؤل  ى الوقت الذي كنفى له  ذلك  حسىل 
 ه، نفهأ قأطعأ جأمعأ مأنعأ كن يسممدطهع التسممول األتتم معت ة كي شممىء مس كنبأء الغهىل مع كن القتآن 

ه أ إلي أن دالكتيب يذتت كن هللا سمممممبحأن، قن يطحع، دحى وعض تذا الغهى إتتامأ ل، كو كثبهدأ لنبوك، كو كن
ال ؤمنهس كو كحنيأ لشمممتك ال شمممتتهس...ي يقول مدنب نأ ال حتوس  ى نف  ال قأل الذي يهأجب  ه، الشمممه  

وألدنمهت الذي سمممممهحنث لحعتاقل وتو مأ يحنث اآلن. وقبحهأ سمممممنة  1991لقن كنبأ ج سمممممنة »طنطأوي  
س الشبأب ال نام سهحنث وه كنبأ  وأن« السهن البنو  وهس الحقهقة والختا ة» ى خأك ة تدأوي   1982

 الدتاث مس كحك األحأاي  الكأذوة را كق ن سجأك كنقهة الدتاثال دنيس والسحطة ال  تية إذا لب يدب كنقهة 
مس وعض األحأاي ل وم مس السممممممنة النبوية تحهأ دحى وكتة كوههأ ألنهأ دننتأل ودنن هسممممممولهأ الكذاب الذي 

قعت جهنبل تفت وشتك وإثبكل وحنث مأ كوقعت وعن دشت سنهس ي حى اآلن و شه د، كعألى جحهب النأه  ى 
مس صنام وهس السحطة والشبأب ال دنيس خالل الن ل األول مس دقن الدسعهنهأ . وكنأ اآلن  ى  تودي دس 
وحن  الحبهى كخشممى مس نبوءة ثألثة  إننأ إن لب ن ممحي كمتنأ وأينينأ  سممهأكي النمأه.  سممدذتتون مأ كقول لكب 

الى هللا. إن هللا و ممهت وألعبأا. ال حتوس وسممالمد، يتي كن، قأاه دحى الدنبؤل ا نبوءة واحنة وك وض كمتي 
 وم ثالث نبوءا ل تم نبوءة كنطي النبوءة الدى قبحهأل كمأ هسول هللا  قن كصنه تو ومسهح د، وشأن،  تمأنأ 
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ا نؤمس وأن، يعتف الغهى وأن، ا ولس يعتف شه أ مس كموه الغهى رمس خالل وحى الس أء طبعأل  نحس 
 مس كحقأء نفس،كي 

سبة  نن سجأك تأنت قن كدحنت  ى وناية ال ستحهة الهولهة كنهأ ا كوا ق مسهح ة دحى ادوان  ووأل نأ
التسمألةل لكس وعن اجد أع الخه ة الدى طهَّبهأ لهأ مسمهح ة وألطهوب الحأاة النفأذة الدى كع م د م السمحت 

دأا   سممح ت قالدهأ ل،ي مبأهك دحهك يأ سممجأك كسممحهب القالعي كمأ الخطوة   ى النسممأءل ووعن... ووعن...
الثألثة  قن ككون اادأءتأ النبوة ذاكهأل ويومهأ لس يعوه دحههأ كن كدن م م أ قألد، تى ومسهح دهأ مس قبمل 

و ممع  نإذ مس ال  كس جنا كن كقول إن النبوة الدى كنهدههأ كخدحل دس النبوة الدى تأنت كقول إن مح نا ق
و جه ، وندوك، حنا لهأي كلب كقم تى ومسممهح دهأ إن النبى تو مس يأكى وكدأب نبوءا ؟  هأ تى ذي كدنبأل 

 وكأكى كنبؤاكهأ تفحق ال بيي ا كطحع هللا دحههأ صبحأل وا جعحهأ كب ت مسأءي 

س، طحق دحى نفودحى كية حأل  ألشه  طنطأويل الذي ا كجِحبه، وا كجْدَجى و، حدى مذ تأن مفدهأل لب ي
تى  «الو ن»كي لقىل وم اآلختون تب الذيس يطحقون تذن األلقأب دحه،. و ى سهأقنأ تذا نجن كن صحهفة 

ل كمأ مسممهح ة وسممجأك  ه أ الحذان يحتصممأن دحى إطالق «اإلمأم األتبت»و« شممه  األأتت»الدى سمم د،  
ه  ي ي كس كن يدحقى وعنن الشممممل الذ«التسممممول»األلقأب دحى نفسممممهه أ حدى لو تأنت كلقأوأ تفتية تحقى 

كن يعحس النبوة ونوهني كلب يكس  ^إذا مأ اقدضت ظتوف الخهأنة والعناء لنيس مح ن « النبوة»كح ن وحقى 
يعدتض  ى البناية دحى اادأء هشأا خحهفة وأن، هسولل ثب لََحَ  تذا ااددتاض وكصبي الكأتس األتبت 

 الذي ي نع، مس كن يندقم مس تذا إلى اادأء النبوة لنفس،؟   ى معبن ال غنوه الكأ ت دحه، لعنة هللا؟   أ

كمأ النقطة الثأنهة الدى يهأجب شمممممهَ  األأتت وسمممممببهأ  هى قول، إن الشمممممه  طنطأوي يحدكت الكالم  ى 
النيس لنفس،. ولست كظس كن تنأك مسح أ يسدطهع كن يندى احدكأه الكالم  ى النيس الذي كتين َسَجأحنأل 

هأل كن يحدكتان لنفسممممهه أ اون البشممممت كج عهس دحى مأ  ى موقفه أ مس اكبأع لحهوي ومس قبحهأ مسممممهح د
جأ  كخالقهةل وم يخضممع انفال  مهووس يأوى  الشممأها السممأقق الذي ا كضممبط، كصممول دح هة كو كحته
إا اادأء التسمممممممألة ذاكهأ كقل وهاءن وكشمممممممجع، وتألة ال خأوتا  ال تتوية األمتيكهةل وتذلك اادأء 

دحى الدنبؤ دحى مأ هكينأ  ى تالم من مموه منذ قحهم. دحى كن له  معنى تذا كن الكالم  ى النيس  ال قنهة
ينبغى كن يجدَْتك سممممناَك مناَك لكم مس تى وابل وم ا ون مس اقد ممممأهن دحى مس كؤتح، طبهعة اهاسممممد، 

قول لحخوض  ى مثم تذن النهاسمممأ  الدى كحدأت إلى الدخ مممت  ههأ شمممأنهأ شمممأن كي حقم آخت مس ح
العحبل سممواء تأن الدخ ممت هسمم هأ كو كخذن الكأكى دحى دأكق،  دخ ممت  ى تذا ال و مموع مس كحقأء 
نفسممم، وحتأ وكم مأ يسمممدطهع مس جهنه دحى الدع ق  ه،. ومع ذلك تح،  ألواقع الذي ا يسمممدطهع كتذب 

نفسمممهأ كتبت تذوب كن ي أهي  ه، تو كن كحنا ا يسمممدطهع كن ي نع كحنا مس الكالم  ى النيس. وسمممجأحنأ 
وتتأن دحى مأ نقولل  ت ب كن الج هع يعتف اهكبأطهأ وأمتيكأ وكتناف كمتيكأ  ى ال نطقة  هأ تى ذي 
ت لهأ  ت لهأ  ى ال واقع األلكدتونهة ال خدحفةل وم كخ مممَّ ككدى مأ كتين ويجْحدَفَى و، كدظب ااحدفأء ويجْنشمممَ

 مأنعل كيًّأ تأن.  وعضج ال واقع كخ ه أل اون كن ي نعهأ مس الكالم والكدأوة

ولقن ج عدنى منأظتة دح هة دحى الهواء  ى الدحفأأ ال  ممممتي منذ وضممممع سممممنوا  وأحن الومالء مس 
األسممأكذة الجأمعههسل وتأن م أ قحد، هاا دحى منأظتي الشممهودى  إن كحنا ا يسممدطهع كن يجبت كحنا  ى 

س،. وكذتت كن،  اإلسالم دحى اددنأق هكي له  مقدنعأ و، حدى لو تأن صأحى التكي تو شه  األأتت نف
ت القتاء وألخال أ  الدى كقوم «. مأ كنبم تذا الكالمي»قن دحَّق مس  وهن قأىال   وتم كنأ وحأجة إلى كن كذتهِ

وهس شمممممه  األأتت و هتن مس كسمممممأكذة األأتت و هت األأتت حول وعض آهاى، ومواقف، الدى يهأج ونهأ 
حهأ لنأ نفت من، تو تذن تى وصممأحبهأ كشممن تجوم وكدنف،؟ إن كشممن مأ ك األسممطوانأ  ال شممتوخة الدى يشممغهِ

أ ودجْ هًأ ووجْكً أ دحى مأ يقول مس آهاء مأهقة ك أام النيس وكحأاه هللا وهسول،.  ااى أ تم مس يتين كن نخته صج ًّ
 كح أ ها دحه، كحن العح أء ال حدتمهس وأن، قن ختت دس النيس  ى تذا وتذا تأت ومأتل وثأه و أهل وونك 
ت   كشغهم األسطوانة إيأتأ إهتأوًأ ل س ا يشأطتن هكي، الفطهت ال أهقي وتم كنأ وحأجة تنأ كيضأ إلى كن كذتهِ
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لب  الحق كن،«ي هلل  ى هلل»السممأاة القتاء وأن الشممه  طنطأوي تو آخت مس ي كس اكهأم، وأن، يعأاي كمتيكأ 
قأل دس متتو اوس خحنون إا وعن كن تأنت هواىي نشمممممممأط مأ  قم  قن مأل  اآل أق وأت ت اآلنأف ي ك،  أ

 وخأ ت  ههأ ال حل وال جال ي 

ووأل نأسممبة  ألنتدوه كح ن صممبحى من مموهل الذي ا يتين كية قهوا دحى الكدأوة  ى اإلسممالمل تو تو 
نفسممممممم، الذي يقول  ى هان دحى دبن التحهب دحى ركحن الذيس تأنوا يدعأونون مع متتو اوس خحنون ثب 

ك إن الكدأوة  ى القضمممأيأ اإلسمممالمهة كحدأت إلى مدخ مممت مدختت مس األأتت ا انقحى دحههب وتأج هب
إلى واحن مثح، ا يسممدطهع معألجة مثم تذن ال سممأىم و أ ينبغى. ووأل نأسممبة كيضممأ  هذا الذي ينَِّدى ااى أ 
الفقت ومعأنأة شممظل العهش  ى والا العب سممأم تو تو نفسمم، الذي تأن يكدى ج هع النهاسممأ  واألوحأث 
كقتيبأ ل تتو اوس خحنون و أ يعنى ذلك مس اخول األموال الدى ا ح ت لهأ  ى تتش، و فد، مسدشأه 
كي والهحنأ دحى ذلك كنهب  ى ال تتو تأنوا قن كَْدَطْوا دبن التحهب دحى تذا  ال تتول كَْي  َْتخد، كجمه ِتشمممممممْ

ب ا خ سة آاف جنه، كحت الحسأره ب مأ قألون  ه، مس كن، ا ي حي لحكدأوة  ى الشؤون اإلسالمهةك مبح
مقأوم إدناا وح ه ا هاك وا جأء مس وجهة نظتتبل   أذا تأنوا سمممممممهعطون، دحى البح  حهس يكد م 
ويقبحون،؟ ومأذا تأن تو رال سممدشممأه الكبهتك يأخذ لقأء مأ تأنوا يكحفون، و، مس اهاسممأ  كهأجب اإلسممالم 

 ال سح هس دحى وَْكَتة كوههب منذ ال حأوة  نأأاً حدىوكطعس  ى القتآن والحني  وتبأه ال حأوة وككفهِت 
د ممتنأ تذا وإلى مأ شممأء هللال الحهب إا مس تفت و ح ن واين، وآمس وتشممأا خحهفة هسممول ال هثأق؟ وم أ 
ل، مغوان  ى تذا السهأق كن اون، ال غهت جنا رحسب أ تدى تو  ى مقأل ل، يخأطى  ه، تذا الولنكل حهس 

مشكال  م ت ااقد أايةل لب يخطت ل، إا هقب البحهون اواه قأىال إن، ي كن، كن   كَّت  ى القضأء دحى
يحم تم كحك ال شممأتم وذلك ال بحال   أ معنى تذا؟ إن كونأءنأ حدى الكبأه منهب الذي كختجوا وكصممبحت 
ى حلهب متكبأ  ا يفكتون  ى امدالك مثم تذا ال بحا وا هوع، وا دشممممممتن وا واحن دحى األلل وا د

األلفهس من،ل وكق ممى مأ يبحغ، خهألهب تو وضممعة دشممتا  مس اآلافل ومثحهب كنأ  ى ذلكل إذ تم إنسممأن 
ف الولن ال مممغهت اوس صمممأحبدنأ سمممجأك و بحا البحهون اواهل إا إذا  إن أ يدكحب د أ يعتفل   أ الذي دته

عأ ل لذي تأن تذا ال بحا تو مس كحأاي  الحهأة الهومهة  ى وهدهب دحى األقم كب واقع ال تتو الخحنونى ا
كغنق دحه، كمتيكأ ال اليهس حسممب أ ذتت  ال ممحل وتبأه الكدأب وال فكتيس الذيس تأنوا يدعأونون مع، 
ثب انفضمممموا دن،؟ ويسممممدطهع القأهئ كن يتاجع ال سممممألة  ى مقأل منشمممموه و وقع ال تتو ال ذتوه تدب، 

يححنهأ ويغنههأ ت أ  عحوا  ى كواسق الخ سهنأ  مس  نبوءا  رالدى كادو هللا كن يقههِض لهأ مس 3صأحبنأ كوو 
ومع تذا   أحبنأ يشكو م أ يقأسه، «يك. سالمأ  3سالمأ ل يأ واحشنىل  3»القتن ال أ ى مع ك نهة  

اآلن  ى والا العب سممأم. ولو لب كتس كدتف خبه ة كمتن لدقطع قحبى حونأ دحه،ل  أنأ سممتيع الدأثت تأل نفحوطى 
أدنكهب طهتانأ ألنى تنت واحنا منهب يومأل ولظننت كن، ريأ تبني دحه،يك قن اكخذ مس لح سمممأتهس وكطهت ل سممم

كحن األحوا   ى جبهأنة نهويوهك كو شممممممهكأ و كو  تجهنهأ مهجعأ ل، وألواان لهالل كمأ وألنهأه  هقفون دحى 
ن كينيهب إلى وأب إحني الكنأى  رالكنأى  ا ال سممممممأجنل ألن مثح، ا دالقة ل، و سممممممأجن ال سممممممح هسك ي نو

الناخحهس والخأهجهس وتو ي مممهحون  ى صمممو  واحن منغَّبل وقن د مممى تم منهب دهنه، وهوق ذهاد، إلى 
ْكِنيسل قأىحهس    «ي أ هبَدَشأ الغاَلوَى دحهك ي»تدف،  ى صوهة مس ال وه الدى كفدس الجأحن  أ ي ِحهَم ال ج

ومس مالمي الكهنو   ى » وكبقى مسممممألة الدكفهتل وككتك لسممممجأك دتض القضممممهة. كقول سممممجأك 
شه  طنطأويل شه  األأتتك ككفهت مخألفه،  ى التكيل إذ كن، وعن اادأء ااحدكأه لحنيسل  تجوم، ركي ال

كدناء »يدهب مخألفه،  ى التكي وألختوت دحى تذا النيس الذي احدكتن لنفسممممم،ل وتو يده هب متكهس وأنهب 
ل ويندو الى مواجهدهب «نتب وخهأنة البالاان تؤاء ج أدة خأهجون وسممممممبق كن اكهب كح«  »خأهجون

نع و »ل ويطألى وقوة «وصمممم ة دأه ونكبة يجى كن يدناهتهأ ال جد ع وال سممممح ون»وقوة ألنه مأ  عحون 
وكن، «  مممتوهة ايقأف متتو اوس خحنون لنوهتأ الدختيبي  ى ال جد ع ال  مممت »و « تذن ال هأكتا 

أوي الدكفهتية م مممممممحووة وأل طألبة وألدنخم وألقوة وكقول  جأء  تذن الفد« يجى ايقأ هأ ومحأت د،»
وال نع وانشأء محأتب الدفدهش. وتنأ يضع شه  األأتت النولة ال  تية  ى مأأق   نمأ كن كدنخم طبقأ 

 لفدأوي، ت أ  عحت  ى ال أ يل ووذلك يكسى متتو اوس خحنون دأل هأل وكخست النولة ال  تية 
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سأوقة دحى ال تتول وإمأ كن كدجأتم النولة  دأوي شهخهأ ك عأف ك عأف مأ خستك،  ى  أهكهأ ا ل
األأتتي وكدتك الفتصمممممممة لح دطت هس تي يقوموا دنهأ وذلك النوهل ووذلك يدكته مأ حنث  ى ا دهأل 
 تت  واة حهس كصمممنه الشمممهوع  مممنن و مممن   دأوي التاةل ثب وعن ا دهأل  تت  واة كدحس كحنتب  ى 

لحقدم وكن القأكم ا دأ  دحى السحطة حهس قدم مس يجى كن كقدح، مسدحق محأت ة القدحة كن  تت  واة متكن و
النولة. ان خطوهة تذا الدكفهت محققةل وكسدهنف ا دهأل ا. سعن النيس اوتاتهب وه أق،ل خ وصأ القتآنههس. 
والسممواوق كؤتن ذلك مس حأاثة  تت  واة الى نجهى محفوظ و هتتب. وتنأ  نن شممه  األأتت ا. مح ن سممهن 

و  وشممخ مم، يعدبت مسمم وا مسمم ولهة مبأشممتة دس كي كذي يححق، ال دطت ون اإلهتأوهون وشممخت ا. طنطأ
سعن النيس اوتاتهب وه أق،ل ويعدبت تذا وال أ مقنمأل له   قق لحنأىى العأم  ى م تل ولكس لكم ال ؤسسأ  

 النولهة النادهة لإلصالك  ى م ت والشتق األوسق وال عنهة وحقوق اانسأن. 

ان شمممممممه  األأتت  ى انن أد، لحهجوم  فم دس حقأىق دح هة قتآنهة وكأهيخهة وقأنونهة. ان، ثأنهأ  
ان كوصمممممهة ال تتو ودنقهة الدتاث النينيل ا سمممممه أ مأ يدعحق وألحني  النبو  والسمممممنة وادد أا »يقول  

ة نالنت القتآني متجعهة حأت ة وحهنةل تى ادوة صتيحة إل فأل م نه هىهسي  ى ااسالم وتو الس
 وكقول كن،  «. النبوية

 ينكت كن يكون القتآن متجعهة حأت ة وحهنة.  -1

 يهأجب كنقهة الدتاث واألحأاي  والسنس.  -2

 يعدبت السنة النبوية مس م أاه الدشتيع  ى اإلسالم.  -3

 ونتا دحه، ونيجأأ قنه ال سدطأع  ينكت كن يكون القتآن متجعهة حأت ة وحهنة  

ك غهت هللا اودغي حك أل وتو الذي كنول الهكب الكدأب مف مممممممال  »ل، كعألى وتو وذلك يدجأتم قو -1
عأم  بى «114األن مأ يحنث ااخدالف وسممممممم ه، حهس نخدحلل ودأاة  لذي نحدكب إل ل والقتآن تو وحنن ا

األحأاي  الضممممألة ال نسممممووة تذوأ لحنبي دحه، السممممالم كو هلل كعألى. ولذلك  نن هللا كعألى يقول قبم اآلية 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  ژ ة  السممممأوق

.  هنأ يشمممهت هللا كعألى الى الوحي الشمممهطأني وأحأايث، الضمممألة [112  األنعأم ]ژچڇ  ڇ  ڇ  ڇ      

ولد مممممممغى اله، ك  نة الذيس ا يؤمنون وأآلختة »ال وخت ةل ثب يقول د س يدبع تذا الحني  الضمممممممأل 
ل كي يهواتأ الذيس ا يؤمنون وأآلختة ويفسممنون  ى «113قدت وا مأتب مقدت ون  األنعأم ولهت ممون وله

ک     کژ األهض. ثب كأكى اآلية الدألهة لدجعم اإلحدكأم الى القتآن وحنن  ى كحك األحأاي  الضمممممممألة  

. ثب كأكى اآلية الدألهة كؤتن ك أم القتآن [114  األنعأم ] ژ گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 . [ه115  األنعأم ] ژھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ وصنق، ودنل،  

وينوه سمممؤال  مأذا اذا خألل البشمممت ج هعأ آية قتآنهة واحنةل وكأكى اإلجأوة مس هب العوة سمممبحأن، 

  األنعأم ] ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ژ وكعألى 

. اذن تب يدبعون الظس ونا مس تدأب هللا الذي ا هيى  ه،. ودح أء الحني  يقتهون كن األحأاي  [116
كقوم دحى الظسل وله  دحى الهقهس. وتب وهذا يؤتنون ادجأأ القتآن  ه أ نبأ و أ سهفعح، وعض ال سح هس 

 مممحأوة اي  الى الوعن نوول القتآن حهس ينسمممبون لحنبي كحأاي  وعن موك، وقتونل ويسمممننون كحك األحأ
الذيس مأكوا وعن انه أتهب  ى السممهأسممة والفدوحأ  والفدنة الكبتي. مأكوا اون كن يعت وا مأذا كسممنن الههب 
التواة وعن موكهب وقتون  ى الع ممممت العبأسممممي. والحقهقة ال ؤسممممفة كن شممممه  األأتت وت ضمممم، ااحدكأم 

ن ويخأف دحههأ مس ااحدكأم الى القتآن لحقتآن  ى كحك األحأاي  كن، يعدتف   نأ ودعأه هأ مع القتآ
 وشأنهأ وينحأأ إلههأ ا أدأ دنهأل  ههأجب متتو اوس خحنون  ى ادوك، الى ااحدكأم الى القتآن. 
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كنقهة الدتاث مس األحأاي  والسمممنس  ان شمممه  األأتت حهس يهأجب كنقهة الدتاث وأحأايث، وسمممنن،ل  -2
ه، كن يعت هأ  كأهيخهة دح ق، والحني  ان مممممممى ان أ يغفم حقأىق  هأ.  أى ة ااجدهأا  ى الف ويعدتف و

يث، الدى وأحأا« ال وطأ»اجدهأاتب دحى كنقهة الدتاث الشمممفهى كو األحأاي  الشمممفههة.  َ أِلكل اندقى تدأو،  
كوين قحهال دحى األلل حني  مس دشممممتا  األلوف مس األحأاي  التاىجة  ى د ممممتن. والبخأه  اندقى 

حني ك مس وهس سممممد أىة كلل حني . ومسممممحب لب يقدنع وأجدهأا البخأه ل آاف  3رحوالى « صممممحهح،»
و قنمة هاىعة دس الو ممع  ى الحني  كو الكذب  ى الحني . والحأتب اسممدنهك « صممحهي مسممحب» كدى 

هأ  ثالثة ا كصم ل»دحى البخأه  ومسحب معأ. وجأء اوس حنبم  ألغى كوواوأ تأمحة مس الحني  حهس قأل  
مس م ممأاه الدشممتيع لني ال سممح هس « اإلج أع»وم إن اوس حنبم كلغى «. وال غأأ  الدفسممهت وال الحب

ثب «. مس اادى ااج أع  ى شمممممممهئ  قن تذب. ومس كاهان كن النأس قن اخدحفوا وتو ا يعحب؟»حهس قأل  
ا مس هكي منكب منكت»جأء الحنأوحة ككبأع اوس حنبم  أتثتوا مس و ع الحني ل ومنهأ حنيثهب ال شهوه  

وقن ك مممممني لهب كى ة الحنأوحة كنفسمممممهبل ومنهب اوس الجوأ   ى القتن السمممممأاسل  ى تدأو،  «. هغهتن ح
 كحأاي »ل واوس كه هة  ى القتن الثأمس  ى تدأو،  «الأللئ ال  مممممممنودة  ى األحأاي  ال و مممممممودة»

أأ  ل ثب«ال نأه ال نهل  ى ال ممممحهي والضممممعهل»ل واوس القهب صممممأحى اوس كه هة  ى تدأو،  «القج ممممه
السممهوطي  ى القتن العأشممت  ى تدأو، ال شممهوه دس ال و ممودأ   ى الحني . وحدى د ممتنأ التاتس 
تدى األلبأني روتو  ى األصممم سممأدأكي مس البحقأنك تدى موسممودد،  ى األحأاي  الضممعهفةل وتم ذلك 

عن وو وقن قأم وهأ دح أء مس خأهت األأتت قبم«. كنقهة األحأاي  كو كنقهة الدتاث» ى نف  اإلطأه  
 انشأى،. 

دحى كن دح أء كجالء مس األأتت قأموا كيضممممممأ ونف  النوهل  ألشممممممه  مح ن دبنن  ى كفسممممممهتن كنكت 
الشفأدة وكنكت دحب النبي وألغهىل محدك أ  ى ذلك الى القتآن العظهب. وصأه دحى نهج، الشه  شحدو ل 

يقدتب مس دبقتية اإلمأم  ل وان لب«اإلسممممالم دقهنة وشممممتيعة»ل و«الفدأو »شممممه  األأتتل  ى تدأوه،  
سدأذ ال حققهس كح ن كمهس  ى تدب،   سى جهن ك  جت اإلسالمل  حى اإلسالمل ظهت »مح ن دبنن. وا نن

والى دهن قتيى تأن يقأل كن تنأك لجأن  ى األأتت لدنقهة الدتاث. وتأن كولى لشه  األأتت «. اإلسالم
وإصالحأ لح سح هس وأإلسالمل ولكس كيضأ ألن  ا. طنطأو  كن يقوم وهذا الع مل له   قق خنمة لإلسالم

كجحهمة حقمأىق »ذلمك ممأ ي حهم، دحهم، واجبم، الوظهفي. ان قمأنون األأتت يفتض دحى كسممممممممأكمذة األأتت 
وتذا يعني كن تنأك حقأىق إسالمهة خفهة يجى إظهأهتأل وكن تنأك كوأطهم منسووة لإلسالم «. اإلسالم

ذلك تو ال هوان الكدأب الفتقأن القتآن العظهب. ولكس شه   يجى تشفهأ و ضحهأ وإأالدهأ. وال عهأه  ى
األأتت لب يدقأد   قق دس تذن ال ه ةل وإن أ كطأول دحى ال جدهنيس الذيس كطودوا لحقهأم وهذا الع م 

 حبأ  ى اإلسالم وإصالحأ لح سح هس. 

سنةل سنة البخأه  و هتل مس م أاه الدشتيع  ى ااسال -3 أ م. وتذا خطان شه  األأتت يعدبت ال
 ى الدعبهت.  هم يعقم كن كظم م أاه الدشتيع  ى اإلسالم نأق ة الى كن يأكي البخأه  و هتن وعض 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ مو  النبي وقتون لهك حوتأ؟ ومأذا نفعم وقول، كعألى  

هن لحدشتيع ؟ ان العبأهة ال حهحة تي ان القتآن الكتيب تو ال  نه الوح[3  ال أىنة ] ژ ڍ  ڌ  ڌ

 ى اإلسالم. كمأ ال سح ون  قن ك أ وا ل، م أاه اختي كوسعت وهأ الفجوة وهنهب ووهس اإلسالم. وتأن 
مس وهس كحك ال  ممممأاه األحأاي  والسممممنسل وتحهب مخدحفون  ههأ جوىهأ وتحهأ. ان كحك األحأاي  لهسممممت 

يده ون النبي دحه، السالم وأن، لب  جوءا مس ايس ااسالم. وكول ك الذيس يعدبتونهأ جوءا مس ااسالم ان أ
يبحا النيس تأمال ووأن،  تط  ى كبحها تذا الجوء. وتذا اكهأم نت ضممم، ألن، دحه، السمممالم وحها النيس تأمالل 
وتو القتآن العظهب ال حفوظ الى يوم القهأمة. ولدأتهن تذا  ننني كوها كحك الحقأىق ااسالمهة لدذتهت شه  

 األأتت و هتن 
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ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ژ قتآن الكتيب وحنن تو الحني  الذي يجى ااي أن و، وحنن  كن ال -1

خت  ژ ل [185 األدتاف ]ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ل وت أ ينبغي ااي أن وأهلل وحنن ااتأ ينبغي ااي أن وألقتآن [50  ال تسال ] ژمت  ىت  يت  

. ويدكته  ى القتآن [6  الجأثهة] ژڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ژ وحنن حنيثأ  

الكتيب الدأتهن دحى كن ك ظع الظأل هس ظح أ تو مس ا دتي دحى هللا تذوأ كو تذهب وآيأك،. ووعضهب يكذهب 
 آيأ  هللا اذا كعأه ت مع البخأه ل ويت ض ااحدكأم الى القتآن  ى كحأاي  البخأه  و هتن. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ژ حنن كصنق الحني  وكصنق القول  القتآن و -2

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ژ ل [87  النسأء ] ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

. والقتآن وحنن تو كحسس الحني ل [122  النسأء]ژڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ژ دى ولو تأن حسنأ موخت أ  ومأ دنان مس تالم  ى النيس تو طأ و  ح

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

ىث    يثحج  مج     جح  مح  جخ  حخ    يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مث 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   مخ  جس   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  

 . [23- 18الومت  ] ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  ژ وأهلل كعألى هوأ  يكدفى ال ؤمس  -1

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ژ ل ويكدفى كيضأ وألقتآن تدأوأ وحهنا  [36  الومت ] ژگ   گ  گ  

ژ . وت أ كن، له  هلل كعألى مثهم  [51  العنكبو  ] ژٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ  نن، له  لحقتآن مثهم   [11  الشوهي] ژٹ  

 . [88  اإلستاء ] ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ژ النبي مح ن وال ؤمنون مأموهون ونكبأع القتآن وحنن   -2

ل [3 -2  األدتاف [ ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڀ  ٺ  

  ژچ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ 

 . [153  األنعأم ]

  



106 

 

 ن النبي مح«. التسول»و« النبي»تنأك  تق  ى مفأتهب القتآن  ه أ يخت النبي مح ن وهس لفظى  -3

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ژ ك، و س حول،ل لذا يأكى ل، األمت وأكبأع الوحي و فة النبي  تو شخ ، ودالقأ

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  ژ ل ويأكه، العدأب والحوم و فة النبي  [2  األحواب] ژٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  ڤ  ڤ  

ول، و فة النبي  ل ويأكى الحني  دس دالقأك، و س ح[1  الدحتيب ] ژپ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    

  األحواب ] ژھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ژ 

  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ ل [28

. كمأ مح ن التسول  هو دننمأ يبحا التسألة. ووعن مو  النبي وكبحها التسألة تأمحة  نن [53  األحواب]
 القتآن وحنن.ل نفهب تذا مس قول، كعألى   التسول تو

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ل [100  النسأء ] ژېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ    ھ  ھ  ھژ ل [101  آل د تان ]» ژٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  

ۆ  ۈ         ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

. وم كن تح ة [11-10  الطالق ]ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ       ىئ        ىئ    ىئی  ی  ی  ی  جئ   حئ  

صفأك،ل ويسدحهم كن يكون مق واا منهأ النبي  ل كي صفة مس«تالم هللا»قن كأكى و عنى « التسول»

  الفدي] ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ژ مح ن. نفهب تذا مس قول، كعألى  

تو واحنل وتو هللا كعألى  ى تدأو، الذي وحغ،   ژڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ . إن ال طأع  ى قول، كعألى  [9

      ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻژ ل، كعألى  التسول  ى حهأك،. ولذلك  نن الض هت يعوا و هغة ال فتا  ى قو

 ألن الدحأتب تو لحتسألةل لحقتآن. « لهحك أ وهنه أ». لب يقم دس هللا وهسول،  [48  النوه] ژۀ  

لقن تأنت وظهفد، دحه، السالم الدبحها  قق. ويش م الدبحها كن، تأن شأتنا ومبشتا ومنذها واادهأ  -4

ٻ  ٻ   ژس وألقتكن. ولكن، تأن  ى تم ذلك يدكحب وألقتآن  قق  الى هللا ومعح أ لحقتآن وموتهأ لح سح ه

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ژ ل [2  األدتاف ] ژٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ژ ل [51  األنعأم] ژې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    

ن النبي دحه، السالم خطى الج عة كتثت مس خ سأىة . ومس الطتيل ك[45  ق ]ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

متةل ومع ذلك  حب يحفن ل، الع ت العبأسي خطبة ج عة واحنةل ألن، تأن يخطى الج عة وألقتآنل وألن، 
تأن مبحهِغأ  ققل  حب يكس مس حق، الدشتيع ألن الدشتيع حق هللا وحنن. لذلك تأن يسألون، دس كشهأء ككته 

مل وتأن  ى وسع، كن يجهى و جتا قتاءة القتآن وااسدشهأا و،ل ولكن، تأن ذتتتأ  ى القتكن مس قب
 «. قجمْ »ل «يسألونك دس»يندظت كن كأكى اإلجأوة مس هللا  

سنة  ى القتآن تو  -5 سنة منسووة هلل  ى شتد،ل تقول، «. الشتع وال نهأت»مفهوم ال ولذلك كأكى ال

 ژہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ »كعممألى لحنبي  

.  ألسممنة تنأ تي سممنة هللا كو  تض هللا كو كمت هللا. ويقول كعألى  ى منهأج،  ى الدعأمم [38  األحواب]

 .والنبي مح ن تو كول [23  لفدي]ا ژی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  ىب  ژ مع ال شتتهس  
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        وئ  ۇئژ كعألى وشممممتد،ل ونحس ندخذن قنوة حسممممنة لنأ  ى تذا. يقول كعألى   النأس طأدة لسممممنة هللا

 «. كسوة حسنة»ل وان أ قأل  «سنة حسنة». لب يقم  [21  األحواب ] ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

إا كنهب يعدبتون مأ تدب، البخأه  و هتن تو السنة النبوية اإللههةل وينهدون كنهأ وحي مس الس أءل  -6
لك الوحي قن امدنع دس تدأود، التسول  ى دهنن والخحفأء التاشنون و هت التاشنيس الى كن جأء وان ذ

وعض النأس تألبخأه  و هتن  دطودوا ونا ع شخ ي لدنويس كحك السنة.  ظم اإلسالم نأق أ الى كن 
اء تكطوع البخأه  و هتن إلت أل،  ى د وه الفدس وااسدبناا واانحالل. ولسدت دوهة تذا اا د

 ژيحت ون معأني القتآن لهجعحوا طأدة كحأاي  البخأه  طأدة لحتسولل كو يؤولون معني قول، كعألى  

 هقولون كن الذتت األول تو السنة الدى كبهس لحنأس مأ كنول   ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

الكدى الس أوية  الههبل وتو القتآن دننتب. وتب وذلك يختجون اآلية دس سهأقهأ اذ كدحنث دس كصحأب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ژ السأوقة واوه القتآن  ى كو هحهأ. يقول كعألى  

-43  النحم ] ژڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   

ېئ  ىئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ . ويدكته نف  ال عنى  ى نف  السوهة  [44

ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  

جب  حب  خب       مب      ىب  يب  جت   حت    خت  مت  ىت  ژ . ويدأتن تذا  ى صوهة كختي  [64-63  النحم] ژ

 . [76  الن م] ژيت  

 ژقول، كعألى  ل  ى نحو «كي القتآن»وتب ينَّدون كن الحك ة تي السمنهة حهس كأكى متاا ة لحكدأبل 

ويعدبتون واو العطل كفهن ال غأيتة. اي كن الكدأب  [113  النسأء ]ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 هت الحك ةل وتذا خطأل  واو العطل  ى القتآن كفهن الدو هي والدبههسل وا كفهن ال غأيتة. يقول 

ذتت .  ألفتقأن والضهأء وال[48  األنبهأء ] ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ژ كعألى  

    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ تحهأ صفأ  لحدوهاة وكو هي لهأ. ويقول كعألى لعهسى دس اإلنجهم والدوهاة  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  

.  ألكدأب والحك ة تنأ وصل لإلنجهم ونلهم قول، كعألى [110  ال أىنة ] ژ چ  چ  ڇ

. ودحه،  نن الكدأب والحك ة [63  الوختف ] ژڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ دس دهسى  

ت أ مس صفأ  القتآن الكتيبل الذي كحك ت آيأك،ل وتي مس صفأ  الدشتيعأ   ى القتآن. وهللا كعألى 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ جأء وأوامتن  ى العقهنة والشتيعة  ى سوهة ااستاء ونءا مس قول، كعألى  

. [39-  ااستاء ] ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ كعألى  . وخدب األوامت وقول، ژ ڱ  ں

  ژ گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱژ وقأل كعألى لنسأء النبي  

.  آيأ  هللا القتآنهة تى الحك ة ال أموه ودالوك،. ولذلك  نن الض هت يعوا دحى [34  األحواب ]

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ يقول كعألى  ااثنهس معأ  الكدأب والحك ة و هغة ال فتال ألنه أ شهئ واحن. 

 ألن الحك ة تى الكدأبل تى القتآن.« يعظكب وه أ»ل ولب يقم  [231  البقتة ] ژ ڃ   ڃ  ڃ

  



108 

 

وتب يحدجون وأل مممممممالة وكف مممممممهالكهأ الدى لب كأ   ى القتآنل ويدخذون مس ذلك حجة إلكهأم  -7 
مأ وها مس كحأاي  البخأه  دس  القتآن وأن، نأقت وكن، محدأت لدف ممهال  البخأه  و هتن. ونقول كن

ال الة يفسن ال الة ويشكك  ههأ. وقن كعحب كجناانأ ال سح ون ال الة والقتآن مس الفأكحهس العتب قبم 
مولن البخأه  و هتن. وال مممممممالة والوتأة والحج مدواهثة مس محة اوتاتهبل والقتآن الكتيب مأ  تط  ى 

وال مممالةل وتى السمممنة الع حهة ال دواهثةل ا خالف  ى  شمممهئ حه  يوها الدبههس لكم مأ يحدأت لحدبههس.
دنا هتعأكهأ وتهفهدهأ. لذلك لب يو مممممممي هب العوة  ى القتآن مس محة اوتاتهب ال دواهثة اا مأ كحنث، 
العتب  ههأ مس كغههت كو مأ كنول، هللا  ههأ مس كشمممممتيع جنينل مثم الدشمممممتيع الجنين  ى ال ممممموم رالبقتة 

 ك. 104 -101ل والنسأء 238لخوف رالبقتة ك كو  ى صالة ا183-187

ان البخأه  الذي يخأف شممممممه  األأتت مس منأقشممممممد، وااحدكأم  ه، الى القتآن ان أ يحو   ى ااخح،  -8
ك ظع ااكهأمأ  لحنبي دحه، السممالمل ولنيس ااسممالم العظهب وكشممتيعأك،. وتم ذلك تنأ قن كو ممحنأن  ى تدأب 

كثبدنأ  ى الف م األول كن القتآن وحنن تو ال  نه الدشتيعي «. حدشتيعالقتآن وتفى م نها ل»لنأ وعنوان 
لإلسممالمل و ى الف ممم الثأني دت ممنأ كحأاي  البخأه  الدي كطعس  ى النبي و ى اإلسممالم وكشممتيعأك،. وقن 

 نل وإا كن يغهت اسب ال ؤللل  جعم اس ، ا. دب«القتآن ل أذا»كوى النأشت إا كن يغهت دنوان الكدأب  جعح، 
ل و هب الشمممهوعل وتب كحهأنأ يفه ونل كن 1991هللا الخحهفة. ومع ذلك  قن صمممواه الكدأب مس ال طأوع سمممنة 

 «.ال ؤلل تو تأكى تذن السطوه

لنتدوه من ممممممموهل وقن كع ن  كن كنقم نت تالم، تأمال لخطوهك، ولكهال يقأل إننأ  ل، ا تذا مأ قأ
نأ من، مأ نتين وكتتنأ مأ ا نتينل وكوقهت د ى، اإلمالىهة اقدطف ك، وكخطأ تأ حى كسمممممممحوو، ت أ تو وتتأ

والنحوية حدى يعتف القتاء مسممممدوي تذا العبقتي الذي يوشممممك كن يدنبأ ويححق وتسممممول، الكذابل وإن 
تنتج كصممممممححتج وعض مأ ظنند، كخطأًء مطبعهة. والنأظت  ى تذا الكالم يححن دحى الفوه تبه ال غألطأ  

ال دنبئ صأحى النبوءا  الثالث  إن، مثال يدهب شه  األأتت راإلمأم والبهحوانهأ  التتهى الذي لجأ إله، 
األتبت الذي ا كحب،ل لكنى كقنه من ممب، ولقب،ك وأن، ا يتين كنقهة اإلسممالم مس السممنة النبويةل مع كن تذا 
له  اكهأمأل وم تو شممتفل وكي شممتفي إن مس يفعم تذا إن أ يع م دحى صممهأنة اإلسممالم وحهأطد، مس 

نهة الهومل دب  الفأ جتيس ال نلسهس الذيس يتينون تنم، خطوة خطوة دحى طتيقة أده هب تهسنجت   ألسم
ت ن ممممموأ القتآن واادى  والقتآن  نا. تالل وم القتآن اآلن كيضمممممأل  هأ تو ذا هشمممممأا خحهفة قن تسمممممه

و تم دنالتسممممألةل ثب تأ تو ذا صممممأحبنأ قن اادى ال قنهة دحى الدنبؤل ا متة واحنةل وم ثالثأ  ى دهس 
يكتن ايس هللا وقتآن، وسمممممنة هسمممممول،ل  ى الوقت الذي يشمممممنا  ه، دحى كن النبى مح نال دحه، ال مممممالة 
نهد، ويحأهب اين، مس شمممممهأطهس اإلن  ال جتمهس الخبثأء الخويج والحعنةج  والسمممممالم رودحى مس ينكت سمممممج

ا يوجن وهس ال سح هس  والعأهكل ا ي كن، معت ة كي شىء مس الغهى رمس خالل الوحى اإللهى طبعأ ألن،
 مس يظس كن التسول يسدطهع دحب الغهى مس كحقأء نفس، كوناكي

ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ژ وتو يقهب اكهأم، لشه  األأتت دحى كسأس قول، كعألى  

ل وكن القتآن تو وحنن الذي نحدكب اله، حهس نخدحلل وكن ااخدالف دأاة [114  األنعأم] ژ ڳ  ڳ

ألحأاي  الضألة ال نسووة تذوأ لحنبي دحه، السالم كو هلل كعألى ونلهم قول، سبحأن، قبم مأ يحنث وسبى ا
 اآلية السأوقة 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ژ 

ألة يث، الضل إذ يودب كن هللا كعألى إن أ يشهت تنأ الى الوحي الشهطأني وأحأا[112  األنعأ ] ژڇ  ڇ      

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ ال وخت ةل ت أ يشهت إلى مس  يدبع تذا الحني  الضأل وقول،  

ل كي يهواتأ الذيس ا يؤمنون وأآلختة ويفسنون  ى [113  األنعأم] ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 األهضل وكن اآلية الدألهة كجعم ااحدكأم الى القتآن وحنن  ى كحك األحأاي  الضألة  
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ل وكن اآلية الدى وعنتأ كؤتن [114  األنعأم]  ژ ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳژ 

  األنعأم] ژھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ ك أم القتآن وصنق، ودنل،  

ل لهجعم اإلجأوة «مأذا اذا خألل البشت ج هعأ آية قتآنهة واحنة؟». ثب يطتك جنأو، تذا السؤال  [115

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ژ قول هب العوة سبحأن، وكعألى   تى

. ودح أء الحني ل ت أ يقولل يقتهون كن األحأاي  كقوم دحى الظسل [116  األنعأم]  ژى  ائ  ائ  

ول القتآن ووله  دحى الهقهس. وتب وهذا يؤتنون إدجأأ القتآن  ه أ نبهأ و أ سهفعح، وعض ال سح هس وعن ن
حهس ينسبون لحنبي كحأاي  وعن موك، وقتونل ويسننون كحك األحأاي  الى ال حأوةل الذيس مأكوا وعن 
انه أتهب  ى السهأسة والفدوحأ  والفدنة الكبتيل مأكوا اون كن يعت وا مأذا كسنن الههب التواة وعن موكهب 

 وقتون  ى الع ت العبأسي.

وهاتأ كح هذ هسول كوسأن لدنلنأ  ى الحأل دحى كنهأ موجهة إلى وإن نظتة ستيعة إلى اآليأ  الدى ك
الكفأهل الذيس تأنوا يتينون مس النبى كن ينول دحى دقأىنتب وشمممممتاىعهب ودأااكهب وكقألهنتبل ويدتك مأ 
جأءن و، الوحى الكتيبل وا دالقة لهأ مس قتيى كو مس وعهن وأألحأاي  النبوية. إنهأ كح م دحى الكفأه 

توا دس سمممممأدن اإلي أن والِجنه واإلخالأ والن مممممي هلل ا دحى ال  سمممممح هسل الذيس جأؤوا وعن تذا  شممممم َّ
وهسمممممول، ووذلوا تم جهنتب  ى سمممممبهم الحفأظ دحى شمممممطته  أله وث هسه مس النيس ال ح ني العظهب. إن 
سحوب دجهى يعتف تو قبم  هتن كن، تذب  ى تذبل لكن،  ًسأ دحى دقى وأ شهطأن تنأ يقحى األمت هك ال

 يسدطهع إا كن ينفذ مأ يجْ حَى دحه،ي وتذا األسحوب  ى كفسهت القتآن تو كطبهق ل أ ينأاي و، الدفكهكهون ا
مس وجوب النخول دحى النت اون التجوع إلى كي شىء يدعحق و، كو و أحب،ل تى يدسنى لهب العب  

ْهتج ككبأعو، وإنطأق، و أ كتينن شهأطهنهب اون حسهى كو هقهىل وتو د م البأطنهة القنمأ  ء. ومس تنأ س َّ
ْون  نقأاا  ى وعض النول «البأطنهة الجنا»تذن الطتيقة  ى دأل نأ العتوى وـمممممـممممم ل إذ هكيت كحن مس يجَس َّ

الخحهجهة يسممدع م تذا ال نهج النقني  ى كتويج األ كأه الكنسممهة ال ممحهبهة  ى مهن الوحى ال ح ني مس 
سمممح هس الذي لو قجههِض ل، كن يهى مس قبتن لب مممق  ى خالل قتاءك، لشمممعت كحن الشمممعتاء السمممعوايهس ال 

وج، تذا الكالم الشممهطأنى األثهب الذي يع م دحى محأهوة اإلسممالم كحت سممدأه الدفكهكهةل  كَّك هللا دظأم 
 كصحأو، وكتتهب م تودهس  ى الوحم والطهسي

شه أ آخت  هت تذا؟ كلب كهجب وخب ه دحى ن وأ القتآن الك َسَجأكج تنأ  ب تيب اون كن كقهوتم  عحْت 
اددبأها لدتكهبهأ كأهيخهأ كو ألسممممبأب نوولهأ كو ل أ قأل، ال فسممممتون وشممممأنهأ؟ كتذا تو العحب الذي يتيننأ 
مدنبئ آخت األأمأن رصأحى الثالث نبوءا ك كن نأخذ و،؟ كا إن ذلك لشىءل يسدطهع، كي جهولل إذ تو 

لكالم  ى كدقن األموه و جتا كحتيك، لطتف ا يكحل صمممممممأحب، وحثأ وا كنقهتا وا كعبأل وم يدهي ل، ا
 لسأن، وعهنا دس كعى ال   ومؤنة الدفكهتي 

وتو يحأته شممه  األأتت راإلمأم األتبتك وأن دح أء الحني  لب يج عوا األحأاي  تحهأ الدى وصممحدهبل 
ت حهس تان شه  األأ»وم  توحوتأ واندقَْوا منهأ مأ اقدنعوا و حد، و تووا دس البأقى صفحأل إذ قأل  

يهأجب كنقهة الدتاث وأحأايث، وسمممممممنن، ان أ يغفم حقأىق كأهيخهة دحه، كن يعت هأ ويعدتف وهأ.  أى ة 
ااجدهأا  ى الفق، والحني  ان ممممى اجدهأاتب دحى كنقهة الدتاث الشممممفهى كو األحأاي  الشممممفههة.   ألك 

أاي  األحتا  األلوف مس وأحأايث، الدى كوين قحهال دحى األلل حني  مس دشممممممم« ال وطأ»اندقى تدأو،  
آاف حني ك مس وهس سممممد أىة كلل حني .  3رحوالى « صممممحهح،»التاىجة  ى د ممممتن. والبخأه  اندقى 
و قنمة هاىعة دس الو ممع  ى الحني  كو الكذب « صممحهي مسممحب»ومسممحب لب يقدنع وأجدهأا البخأه ل  كدى 

نبم  ألغى كوواوأ تأمحة مس الحني  حهس  ى الحني . والحأتب اسدنهك دحى البخأه  ومسحب معأ. وجأء اوس ح
مس م ممممأاه « اإلج أع»وم إن اوس حنبم كلغى «. ثالثة ا كصممممم لهأ  الدفسممممهت وال الحب وال غأأ »قأل  

مس اادى ااج أع  ى شمممهئ  قن تذب. ومس كاهان كن النأس قن اخدحفوا »الدشمممتيع لني ال سمممح هس حهس قأل  
 مس »ع اوس حنبمل  أتثتوا مس و ع الحني ل ومنهأ حنيثهب ال شهوه ل ثب جأء الحنأوحة ككبأ«وتو ا يعحب؟
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وقن ك ني لهب كى ة الحنأوحة كنفسهبل ومنهب اوس الجوأ   ى القتن السأاسل «. هكي منكب منكتال  حهغهتن
كحأاي  »ل واوس كه هة  ى القتن الثأمس  ى تدأو،  «الأللئ ال  نودة  ى األحأاي  ال و ودة» ى تدأو،  

ل ثب السهوطي «ال نأه ال نهل  ى ال حهي والضعهل»ل واوس القهب صأحى اوس كه هة  ى تدأو،  « هأأالقج 
 ى القتن العأشمممت  ى تدأو، ال شمممهوهدس ال و مممودأ   ى الحني . وحدى د مممتنأ التاتس تدى األلبأني 

إلطأه    اروتو  ى األصممم سممأدأكي مس البحقأنك تدى موسممودد،  ى األحأاي  الضممعهفة. وتم ذلك  ى نف
 «.وقن قأم وهأ دح أء مس خأهت األأتت قبم ووعن انشأى،«. كنقهة األحأاي  كو كنقهة الدتاث»

وتذا  ى الواقع الهم  مممممن ال بطم األ أك ا ل،ل إذ تو وتتأن دحى كن دح أء الحني ل ه ممممموان هللا 
هأ هأء دحى دالك قأ وا يقبحون األشممممممم تأنوا يطبقون منهجأ دح هأ محك أ اقه قن دحههبل  تأنوا  ل وإا  حو 

اخدتدوا األحأاي  النبوية لإلسممممأءة إلى اإلسممممالم  حب يأ كتي تأنوا يدعبون كنفسممممهب ويعهنون النظت  ه أ 
اخدتدون وأيهفون لهندقوا من، كشمممممممهأء ويحذ وا من، كشمممممممهأء؟ ت أ كن، وتتأن دحى كن كول ك العح أء الذيس 

كنفسمممممممهب الذيس اتد وا وهذن األحأاي  وج عوتأ ولب  يدخذتب كجَكأَةً لحدشمممممممكهك  ى األحأاي  ال ح نية تب
يه حوتأ ت أ يتين تو حدى يخحو الجوه ل، وألمثأل، مس ال دعأونهس مع الكأوووي البحطجى  مممن ايس مح ن 

َ أ والعََ ىل كو وهس  هعهثوا  ه،  سمممأاا وكنمهتا. إن  ^ الفتق وهن، ووهس كول ك األى ة األدالم تألفتق وهس السمممَّ
وذل تؤاء األى ة كد أهتب  ى الوحم وال  قن  عذب الفتا  ومأء ال جأهي ال ندسي ل أسل كو وهس ال أء ال

الحفأظ دحى سنة هسول هللال كمأ تو  هتينل وخب ه َمَتاَ دحه،ل كن يهنم السنة النبوية كوصال وهنمهأ إلى تنم 
ب سممالم لب يندظت البخأهي ومسممحالقتآن واإلسممالم تح،ل  ح أذا يتين كن يحشممت نفسمم، وهنهب إذن؟ كمأ قول، إن اإل

ووقهة دح أء الحني  حدى يؤلفوا تدبهب كحكل وم تأن ال سممممممح ون ي أهسممممممون اينهب قبم تؤاء وقتون  ألتا 
دحه، مس كسمممهم األشمممهأء.  قن تأن ال سمممح ون يسمممدعهنون طوال كحك القتون وأألحأاي  النبويةل وتم مأ  عح، 

أاي  وحه  يجن القضممممممأة وال فدون وكصممممممحأب ال ذاتى الفقههة دح أء الحني  كنهب كهااوا  توحة تذن األح
تةً ا كحوجهب تم متة إلى كقوي هأ والدثبت مس صممحدهأ. وتذا  مج ودأ  األحأاي  وهس كينيهب جأتوةً مقشممَّ
يشممممممب، الع م وقوادن الحغة قبم كألهل تدى النحو ووعن كألهفهأ.  ألعتب قبم كألهل كحك الكدى تأنوا وادهس 

َفْت تدى ووجوا تذن  جلهِ القوادنل لكس تال منهب تأن يعد ن دحى جهنن الفتاي  ى الدحتأ مس الخطن. ثب ل أ ك
فهَِل دس ال دكحب تثهت مس الجهن الذي تأن دحه،  هجَم االدوام ودحك القوادن إلى حن تبهت وخج النحو وال ممتف سممَ

النقنل   أ تب  ى نهأية ال طأف كن يبذل،. وله  معنى تذا كن األحأاي  الدى ج عهأ كتم الحني  تى  وق 
إا وشت ي هبون ويخط ونل شأنهب شأن كي دألب آخت  ى كي مهنان مس مهأايس العحب. لكنهب قن وذلوا مع ذلك 

 ي«العحوم اإلنسأنهة»جهواا دبقتية  ى الفحت والدقويب لب يعت هأ دح أء كي كخ ت آخت  ى مهنان 

أهنة وهس القتآن والحني  ألن،ل ت أ يقولل يعتف تذلك  هو يدهب الشممممممه  طنطأوي وأن، يخشممممممى ال ق
مسمممممبقأ كن األحأاي  النبوية كنأقض القتآن وكحأهو،. وتذا تالم كأ ،ل وكفأتد، وهنة لحعهأنل إذ مدى تأنت 

لو حنث   عنأن كن كحك التوايأ  لهسممممت مس تالم النبى دحه، كحأاي  التسممممول منأقضممممة لحقتآن؟ إن ذلك 
مل ِجنم قحهمه  ى تدى الحني  ال عد نة ت أ يعت ، تم مس ل، خبتة  ى تذا ال جألل ال مممالة والسمممالمل وتذا قحه

الحهب إا إذا ثبت كن الدنأقض ال ودوم له  كنأقضمممأ وم تو كخ مممهت لحكب دأم مثالل كو اسمممدثنأء لحألة مس 
  قى الحنيالحأا  الدى لهأ ظتوف مخدحفة كختجهأ دس القأدنة العأمةل كو حكب وقدى اندهى الع م و، وو

 الذي يدعحق و، لب يننثت... ومأ إلى ذلك.

ويقول الكأتس األتبت  ى محتاب هشمممممممأا خحهفة إن وظهفة النبى مح ن  ى القتآن ا كوين دس الدبحها 
البدةل وتأن، دحه، السالم لب يكس كتثت مس جهأأ كسجهمل كو  ى كحسس األحوال  إذادة قتآن تتيب ك شى 

ت كن إذادة القتآن نفسممهأ ا ككدفى وقتاءة القتآنل وم كضممهل إله، الدفسممهت دحى هجحهس. و أ  تذا الحجو
والحني  والفدهأ والشممتك والدححهم وها الشممبهأ  والودن واإلهشممأا ومنأقشممة الكدى والنهاسممأ  الدى 
  كدعحق وألقتآن الكتيب. ثب إن، تو نفسممممم، ا يكدفى وألدبحهال وم ي أل الكدى وال واقع األلكدتونهة والننوا

وال ؤك تا  تالمأ سممخهفأ تأ تا. ومعنى تذا كن، يتي نفسمم،  وق هسممول هللا   ألتسممول دحه، السممالم ا 
  ، وتكي كو اجدهأا كو كفسمممممهت كو  دوي كو كنويم لححكب القتآنى دحى يحق ل، و قدضمممممى  تمأنأك، كن يفدي 

 كامغدنأ وهذن الكفتيأ  الدى  تذن الحألة كو كحك مس الحأا  الفتاية...إل ل وكمأ تو   س حق، كن ي نهِع
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سممه ممحى وسممببهأ دذاب النهك األسممفم مس نأه الجحهب و شممه ة هللاي إن مأ يقول، تذا األ أقل وتأن يقول، 
األ أق األتبت قدهم كوسمممأن مس قبمل إن أ يجعم مس التسمممول األتتم شمممه أ يشمممب، كحك ال تكة الدى كقول وعض 

ب ككس كدكحب كو كتاه دحى كحن إا وأآليأ  القتآنهة. وتو  ى الواقع التوايأ  الدى كحظى وت ممممممأ العأمة إنهأ ل
 كمت يبع  دحى السختية ويجعم تفى كأتحنى ل فع كحك الوجون الكألحة ذا  الخنوا الغحهظة. 

كتي كلب يحنث قق كن سممأل كحن ال ممحأوة النبى دحه، السممالم دس معنى آية قتآنهة اسممدع ممى  ه هأ 
هس يسممدفده،  ى حألة خأصممة ا يعتف تهل يطبق دحههأ الحكب القتآنى العأمل دحه،ل كو جأءن كحن ال سممح 

كو كحتتت نفسمم، الشممتيفة لودن كصممحأو، وكالم مس دننن يسممدوحى  ه، القتآن؟ إن البكأ  يتين منأ كن 
نحغى دقولنأ وندجأتم الواقع الذي يفقأ دهس تم شهطأن مأهال وتو كن التسول الكتيب تأن حأت أ وقأىنا 

أ وقأ ممهأل إلى جأنى تون، نبهأ مبحغأ لحوحى. وتو مأ يعنى كن، دحه، السممالم قن كتك لنأ كتاثأ مس دسممكتي
األحأاي   ألهأ ينبغى كن ند سممممك و، حدى نفهب اإلسممممالم  ه أ سممممحه أ ا متوق  ه، وا تفت ت أ يقع مس 

هأمنأ أاه دحى إيوعض ال ندسممبهس إلى جن  البشممتي كا شممأتت الوجوني ثب إن،ل وسممالمد،ل يد مموه كن، ق
 وأن القتآن والسنة يدنأقضأن وا يحدقهأن كونال كو كن القتآن ا يطهق وجوا الحني  وجأنب،. 

إن القتآن ووج، دأم إن أ ي ثم اسمممممدوه ال سمممممح هسل  نذا قحنأ إننأ محدأجون إلى صمممممون قوانهس كنظب 
مع وجوا القتآن؟ إن القتآن ض حهأكنأل كي كس كن يقول لنأ قأىم إن محأولة صمممممممهأ ة تذن القوانهس كدنأق

يكدفى  ى معظب األحهأن وألنت دحى الخطوط الدشممممممتيعهة العتيضممممممة وال بأائ األخالقهة العأمةل ثب يأكى 
الحني  النبوي  هقنم لنأ الفدأوي واألحكأم الدف هحهة الدى كسدوحى كحك ال بأائ العأمة وكحولهأ إلى كطبهقأ  

ل ا يقنمأن لنأ كحكأمأ مبأشتة جأتوة لحوقأىع الدى كسدجنه مع األيأمل وم د حهة يومهة. ثب إنه أل ه ب ذلك تح،
ا ون لحفقهأء كن يع حوا دقولهب ويسمممدوحوا ن ممموأ القتآن والسمممنة تى ي مممحوا إلى الحكب ال مممحهي لهذن 

 الوقأىع والنواأل ال سدجنهة... وتكذا. 

ودب اي  سممهن األنبهأء وال تسممحهسل يول وين مس الدف ممهم نعهن القول وأن األ أقل كشممكهكأ من،  ى كحأ
تأنت وظهفد، الدبحها  قق. ويشمم م الدبحها كن، تأن شممأتنا ومبشممتا ومنذها واادهأ الى »كن، دحه، السممالم 

ٻ  ٻ  ٻ       ژ هللا ومعح أ لحقتآن وموتهأ لح سمممح هس وألقتكنل ولكن، تأن  ى تم ذلك يدكحب وألقتآن  قق  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ژ ل ]األدتاف[ ژٺ  ٺ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ژ ل [األنعأم] ژېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  

النبي دحه، السمممالم خطى الج عة كتثت مس خ سمممأىة متة ومع . ومس الطتيل كن [ق] ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

حنة ألن، تأن يخطى الج عة وألقتآنل وألن، تأن مبحغأ  قق ذلك  حب يحفن ل، الع ت العبأسي خطبة ج عة وا
 حب يكس مس حق، الدشممتيع ألن الدشممتيع حق هللا وحنن. لذلك تأن يسممألون، دس كشممهأء ككته ذتتتأ  ى القتكن 
مس قبمل وتأن  ى وسممع، كن يجهى و جتا قتاءة القتآن وااسممدشممهأا و،ل ولكن، تأن يندظت كن كأكى اإلجأوة 

 «.قجْم...»ل «سألونك دسي»مس هللا  

تذا مأ قأل، البكهأ ل  هم  ى اآليأ  الدى سأقهأ تنأ تح ة واحنة كَْنَهى النبى دس كن يدكحب وشىء يو ي 
و، القتآن كو يجأال و، الكفأه ويتا دحى دنأاتب وشبهأكهب؟ كونال وتم تالم  هت تذا إن أ تو تذب  ى 

دأوأ ذا توامَش وحوا ه  القتآن  ه، ي ثم النت األصحىل تذبي إن القتآن والسنة النبوية إن أ يشبهأن ت
والحني  يقوم ونوه الشأهكل وا كعأهض البدة وهس ااثنهس. وتالم التسول وك عأل، تى جوء مس الوحىل 
إا إذا اجدهن التسول دحه، السالم مس دنن نفس،ل ولب كوا ق، الس أء دحى مأ اجدهنل  عننىذ ينول القتآن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ وب العنول دس تذا كو وأسدحسأن ذلك العنول دحى األقم  منبهأ إيأن ووج

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ژ ل [دب ] ژڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    چ        چ       ڇ  

  ل[الدحتيب] ژٺ    ٺ  
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ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ژ  

 ل [ال نأ قون] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ٿ    ٹ  ٹ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ل [ال  دحنة] ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ل [ال جأالة] ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڻ  ڻ  ڻ  ژ ل [النجب] ژڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ ل [ال جأالة] ژ پ  پ   ڀ   ڀ

 ژڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ ل [الحجتا ]

ٱ  ٻ         ژ ل [الفدي] ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ ل [الفدي] ژڻ  ڻ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ژ ل [37 ل36 األحواب] ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  ژ ل [21 لق أن]  ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

ٹ  ژ ل [24 ل23 الكهل] ژ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀڱ  ڱ  ڱ   ژ ل [60 الفتقأن] ژگ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ ل [60 اإلستاء] ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ل [النحم] ژې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  

 ل [األنفأل] ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ژ 

ۀ  ہ  ہ  ژ ل ]األنفأل[ ژڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ 

 ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 ل [40 الدووة]  ژ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ل [الدووة] ژ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ژ ل [65ل 64 الدووة] ژ ڈ  ڈڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ژ ل [92 ل91 الدووة] ژھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

 .[آل د تان] ژڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ژ ل [النسأء] ژوئ   

 هذن ن وأ قأطعة النالة دحى كن النبى لب يكس رت أ يتين البكأ  تو وهسول، الكذاب كن ي وهان 
 ههأ ا كختت دن، وا كقول مس دننتأ لنأك مجتا آلة كسمممجهم ا كنطق إا و أ يدضممم ن، الشمممتيق ال وجوا 

ًؤي هآتأ  ل وحواها  ومعأتنا  سممممممبق كن  ى ال نأم وحنهث  وهأ مس حول، ^شممممممه أ.  أآليأ  كدحنث دس هج
ذْتجت اآليممأ  تممذن الحواها   ااه  وهنمم، ووهس ال ؤمنهس كو مجممأاا  قممأمممت وهنمم، ووهس الكممأ تيسل وقممن كممَ
 وال جأاا  ت أ وقعت كو كوهاتأ موجوةل وقن ككدفى وأإلشأهة إلههأ وحسى. و ى تم الحأا  نعتف كن 
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ل وم تأن القتآن حأتهأ ل،  قق  ه أ وعن. وتنأك كيضممممممأ تالم تنأك تالمأ قأل، النبى لب ينول و، القتآن قبال
ْكب النبى وقضأى، وهس ال دخأص هسل وتذا طبعأ  هت القتآن. وتنأك ك ت أ  كقنم النبى دحههأ ووا ق،  دس حج
 القتآن  ههأ كو دأكب، دحههأ. وتنأك هكي اهكآن النبى مس دنن نفس، ذتتن القتآن...إل . وتذا تح، وتتأن ا يجَتاه 
نه دحى كن مأ ي مموه و، الكذاب األ أق هسممول هللا دحه، ال ممالة والسممالم مس كن، لب يكس كتثت مس آلة  وا يج ممَ

 كسجهم له   ههأ إا كشتطة لحقتآن الكتيب تو  الل  ى  اللي 

 نذا ك ممفنأ إلى مأ مته كن  ى القتآن كحكأمأ تثهتة ككت مج حة دأمةل وكحدأت دنن الدطبهق إلى النظت 
تأن  ^اسدختات الحكب  ى تذن الواقعة الخأصة كو كحك لدنويحهأ دحههأل كبههس لنأ دحى نحو يقهنى كن،  ههأ 

يجدهن وتكي، وك ممممممت ،ل ولب يكس مجتا جهأأ كسممممممجهم ت أ ي مممممموهن ال فدتي الكذوب. مثأل ذلك آية 
ذي كجْقَطع  ة ال بحا الل الدى ا ون كن كثهت دنن قتاءكهأ األسمم حة الدألهة  مأ قه«ال أىنة»السممتقة  ى سمموهة 

دننن ين السأهق؟ وتم كجْقَطع  ى تم األحوال كم تم تنأك ظتوف وشتوط معهنة ا ون مس كو تتأ حدى 
يدب القطع؟ وتهل ينفَّذ تذا القطع؟ وم مأ معنى القطع؟ تذلك دنننأ الوتأةل ولكس تهل يختت ال سمممممممحب 

تَ  َوا  تحهأ شمممىء واحن كم تم كخدحل حسمممى نوع أتأك،؟ ومأ ن مممأوهأ؟ ومأ نسمممبدهأ إلى مأل،؟ وتم الوَّ
ال أل ال وتَّى دن،؟ وتم ا ون مس إختاجهأ َدْهنًأ كم تم مس الجأىو كن نختجهأ نَْقنًا؟ وتكذا يتي القأهئ 
كن تنأكل إلى جأنى القتآن الكتيبل مننوحةً واسممممممعةً لح سممممممأت أ  النبوية مس خالل القول والسممممممحوك 

ْكب... إل .   والدطبهق والحج

مأ مأ قأل، صمممممويحبنأ دس ال مممممالة وكنهأ إن أ وها  لنأ مس كيأم إوتاتهب دحه، السمممممالم ولب كَِتْا دس ك
طتيق السمنة النبويةل  ننى سمأىح،  وتهل وصمحت إلى العتب دحى كيأم النبى؟ ككتي العتب  ى الجأتحهة 

بهأء د ت كوى األنتأنوا ي حون دحى النحو الذي تأن ي حى دحه، إوتاتهب طوال تم تأكهك القتون منذ 
حدى د مممممممت مح ن؟ كم كتاك سمممممممدقول إنهأ قن وصمممممممحدنأ  ى تدأب مس تدى إوتاتهب؟  أيس يأ كتي ذلك 

الدى لب ككس قن نولت وعنل كم مأذا؟ الواقع كن، « الفأكحة»الكدأب؟ وتم تأنت صالة إوتاتهب كدض س مثال 
 . كا لعنة هللا^نأ مس خالل سمممنة نبهنأ مح ن له  كمأم تذا األ هأق النههأق إا اإلقتاه وأنهأ إن أ وصمممحت إله

دحى مس يظس كن، ي كن، كن ينول وألتسمممممول األتتم إلى مسمممممدوي الج أاا  الدى ا كعقم وا كح  وا 
كتين وا كفكت وا كعبت دس نفسمممممهأ كونال دحى حهس يعطى لنفسممممم، الحق  ى كن يفعم تم ذلك وكتثت مس 

 س ى مس سهنن وكأت هكس،ي ذلك و أ يعنى كن، يضع نفس،  ى متكبة ك

َطب،  ج هتة » ى الج عة و هتتأ  هأ تى ذي وعض ن مممموصممممهأ ننقحهأ دس تدأب  ^كمأ وألنسممممبة لخج
َطى العتب الخطى والوصأيأ د ت صنه اإلسالم  خطى »ألح ن أتى صفو  مس   م وعنوان « خج

إن التاىن ا يَْكِذب كتح،. كول خطبة خطبهأ و كة حهس ادأ قوم،  ح ن هللا وكثنى دحه، ثب قأل  «  »النبي
وهللا لو تذوت النأس ج هعأ مأ تذودكبل ولو  ته ج النأس ج هعأ مأ  تهككب. وهللا الذ  ا إل، إا تو 
جسه ت أ كسممممممدهقظونل  إني لتسممممممول هللا إلهكب خأصممممممةل وإلى النأس تأ ة. وهللا لد وكجسه ت أ كنأمونل ولدجْبعَث

 نه وأإلحسأن إحسأنأل ووألسوء سوءا. وإنهأ لجنة كونا كو لنأه كونا.ولدجَحأَسبجسه و أ كع حونل ولدجْجَووج 

موا  قنهِ نأس   هأ ال عن كي مأ و قأل  ك ه، و أ تو كتح، ثب  نة  ح ن هللا وكثنى دح وأل ني هأ  كول خطبة خطب
ألنفسممكب. كعح س وهللا له ممعقس كحنتبل ثب لهَنََدسه  ن ، له  لهأ هاعل ثب لهقولس ل، هو، وله  ل، كتج أن 

ا حأجى يحجب، اون،  كلب يأكك هسولي  بحغك وآكهدك مأا وك ضحت دحهك   أ قنمت لنفسك؟  حهنظتن و
سدطأع كن يقي وجه، مس النأه  شه أل ثب لهنظتن قنام،  ال يتي  هت جهنب.   س ا ي هنأ وش أا  ال يتي 

بع أىة كمثألهأ إلى سمم ولو وشممق مس ك تة  حهفعم. ومس لب يجن  بكح ة طهبةل  نن وهأ كجْجَوي الحسممنة دشممت
  عل. والسالم دحهكب ودحى هسول هللا وهح ة هللا ووتتأك،

خطبد،  ي كول ج عة ج عهأ وأل نينة  الح ن هلل كح نن وكسممدعهن، وكسممدغفتن وكسممدهني، وكومس و، وا 
 كتفتن وكدأاي مس يكفتنل وكشممهن كن ا إل، إا هللا وحنن ا شممتيك ل، وكن مح نا دبنن وهسممول،. كهسممح،
وألهني والنوه وال ودظة دحى  دتة مس التسمممم وقِحَّةه مس العحب و ممماللة مس النأس وانقطأع مس الومأن 

ط  ه مس السأدة وقتب مس األجم. مس يطع هللا وهسول،  قن هشنل ومس يع ه أ  قن  و  و تَّ  وانوه
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ى يحضمم، دح و ممم  ممالا وعهنا. وكوصممهكب ودقوي هللال  نن، خهت مأ كوصممى و، ال سممحب ال سممحب كن
اآلختة وكن يأمتن ودقوي هللا.  أحذهوا مأ حذههتب هللا مس نفسمم،. وا ك ضممم مس ذلك ن ممهحة وا ك ضممم 
مس ذلك ذتتا. وإن كقوي هللا ل س د م و، دحى وجم ومخأ ة مس هو، دون صمممممممنق دحى مأ كبغون مس 

س ينو  وذلك إا وج، هللا يككمت اآلختة. ومس ي ممحي الذ  وهن، ووهس هللا مس كمتن  ي السممت والعالنهة ا 
ل، ذتتا  ي دأجم كمتن وذختا  ه أ وعن ال و  حهس يفدقت ال تء إلى مأ قنم. ومأ تأن مس سوي ذلك يوا 
لو كن وهن، ووهن، كمنا وعهنا. ويحذهتب هللا نفسمم،ل وهللا هءوف وألعبأا. والذ  صممنق قول، وكنجو ودنن ا 

ل ومأ كنأ وظالم لحعبهن.  أكقوا هللا  ي دأجم كمتتب  خحل لذلكل  نن، يقول دو وجم  مأ يجَبنَّل القول لنيَّ
وآجح،  ي السممت والعالنهةل  نن، مس يدق هللا يكفهِت دن، سممه أك، ويجْعِظب ل، كجتا. ومس يدق هللا  قن  أأ  وأا 

يت ى و دظه أ. وإن كقوي هللا يجَوقهِى َمْقدَ،ل ويوقى دقوود،ل ويوقى سخط،. وإن كقوي هللا يبهض الوجون
التب ويت ع النهجة. خذوا وحظكبل وا كفتطوا  ي جنى هللا. قن دح كب هللا تدأو،ل ونهج لكب سبهح، لهعحب 
الذيس صنقوا ويعحب الكأذوهس.  أحسنوا ت أ كحسس هللا إلهكبل ودأاوا كدناءنل وجأتنوا  ي هللا حق جهأان. 

مس حي دس وهنة. وا قوة إا وأهللل  تو اجدبأتب وسممممممم أتب  ال سمممممممح هس لههحك مس تحك دس وهنة ويحهأ
 أتثتوا ذتت هللال واد حوا ل أ وعن الهومل  نن، مس ي مممممممحي مأ وهن، ووهس هللا يكف، هللا مأ وهن، ووهس النأس. 
ذلك وأن هللا يقضممى دحى النأسل وا يقضممون دحه،. ي حك مس النأسل وا ي حكون من،. هللا كتبتل وا قوة 

 إا وأهلل العظهب

ن  كيهأ النأس كوصممممممهكب و أ كوصممممممأني هللا  ي تدأو، مس الع م وطأدد، والدنأتي دس  خطبة ل، يوم كجحج
محأهم،. ثب إنكب و نول كجت وذخت ل س ذتت الذ  دحه، ثب وطس نفسممممممم، دحى ال مممممممبت والهقهس والجن 

س م والنشممأطل  نن جهأا العنو شممنين تتو،ل قحهم مس ي ممبت دحه،ل إا مس دوم ل، دحى هشممنن. إن هللا مع
كطأد،ل وإن الشهطأن مع مس د أنل  أسدفدحوا كد ألكب وأل بت دحى الجهأال والد سوا وذلك مأ ودنتب 
هللا. ودحهكب وألذ  كمتتب و،ل  نني حتيت دحى هشنتب. إن ااخدالف والدنأأع والدثبهق مس كمت العجو 

ذف  ي قحبي كن مس تأن دحى والضعلل وتو م أ ا يحب، هللال وا يعطى دحه، الن ت. كيهأ النأسل إن، ق
حتامه  ت ى دن، اودغأء مأ دنن هللا  فت ل، ذنب،. ومس صممممحى دحى مح ن ومالىكد، دشممممتا ومس كحسممممس 
وقع كجتن دحى هللا  ي دأجم انهأن كو  ي آجم آختك،. ومس تأن يؤمس وأهلل والهوم اآلخت  عحه، الج عة 

تأ. ومس اسدغنى دنهأ اسدغنى هللا دن،ل وهللا  ني يوم الج عة إا صبهأ كو امتكة كو متيضأ كو دبنا م حو
ح هن. مأ كدحب مس د م يقتوكب إلى هللا إا وقن كمتككب و،ل وا كدحب مس د م يقتوكب إلى النأه إا وقن 
وِدي كن، لس ك و  نف  حدى كسممممممدو ي كق ممممممى هأقهأ ا  نههدكب دن،. وإن، قن نف  التوكج األمهسج  ي هج

دنهأ.  أكقوا هللا هوكب وكج حوا  ي طحى التأقل وا يح حنكب اسممدبطأؤن دحى ينقت من، شممئل وإن كوطأ 
كن كطحبون و ع مممممممهة هوكبل  نن، ا يجْقنَه دحى مأ دننن إا وطأدد،. قن وجههِس لكب الحالل والحتامل  هت كن 

قع و وهنه أ شبهأ مس األمت لب يعح هأ تثهت مس النأس إا مس د ب.   س كتتهأ حفن دت ، واين،ل ومس
ِحكل إا ول، ِحً ى. كا وإن ِحَ ى هللا  ه،. وله  َم تألتادي إلى جنى الِحَ ى كوشمممممممك كن يقع   تأن  هأ   ه
 محأهم،. وال ؤمس مس ال ؤمنهس تألتكس مس الجسن  إذا اشدكى كنادى إله، سأىت جسنن. والسالم دحهكب.

ت هللا دبنا سممم ع مقألدي  ودأتأ ثب كااتأ إلى مس بَّ حأمِم  ق، ا  خطبد، وألخهل  نضمممَّ لب يسممم عهأ.  تج
حى ال ؤمس  إخالأ الع م هللل  غم دحههس ق ن،. ثالث ا ي ق، م ق، إلى مس تو ك  مِم   حأ بَّ  ل،ل وهج ق،   
والن مممممهحة ألولى األمتل ولووم الج أدة. إنه ادوكهب ككون مس وهاى،. ومس تأن ت ، اآلختة ج ع هللا 

ها  ة. ومس تأن ت ، الننهأ  تق هللا كمتنل وجعم  قتن  شممممممم ح،ل وجعم  نأن  ي قحب،ل وككد، الننهأ وتي
 وهس دهنه،ل ولب يأك، مس الننهأ إا مأ تدى ل،.

ومس خطب، كيضأ كن، خطى وعن الع ت  قأل  كا إن الننهأ خضتة ححوة. كا وإن هللا مسدخحفكب  ههأ  
مخأ ةج النأس كن يقول الحق إذا  نأظت تهل كع حونل  أكقوا الننهأل واكقوا النسمممممممأء. كا ا ي نعسَّ هجال 

رولب يول يخطى حدى لب كبق مس الش   إا ح تةل دحى كطتاف السعلل  قأل ك إن، لب يبق مس «. دح ،
 الننهأ  ه أ مضى إا ت أ وقي مس يومكب تذا  ه أ مضى.
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سدعهن،. نعوذ وأهلل مس شتوه كنفسنأ وسه أ  كد ألنأ. مس ي   ال هن هللاخطبة ل،  إن الح ن هلل كح نن وك
مضم ل،ل ومس يضحم  ال تأا  ل،. وكشهن كن ا إل، إا هللا وحنن ا شتيك ل،. إن كحسس الحني  تدأب 
هللا. قن ك حي مس أين، هللا  ي قحب، وكاخح،  ي اإلسالم وعن الكفت واخدأهن دحى مأ سوان مس كحأاي  النأس. 

 مس تم قحووكبل وا ك حوا تالم هللا وذتتنل إن، كصمممممممنق الحني  وكوحغ،. كحبوا مس كحى هللال وكحبوا هللا
قوا صممألي مأ كع حون  نهِ وا كق  دحه، قحووكب. ادبنوا هللال وا كشممتتوا و، شممه أ. اكقوا هللا حق كقأك،ل وصممَ

 وأ واتكبل وكحأووا وتوك هللا وهنكب. والسالم دحهكب وهح ة هللا.

كبل وإن لكب نهأيةل  أندهوا إلى نهأيدكبل  نن خطبة ل،  كيهأ النأس إن لكب معألبل  أندهوا إلى معأل 
العبن وهس مخأ دهس  كجمه قن مضى ا ينه  مأ هللا  أدم  ه،ل وكجمه وأقه ا ينه  مأ هللا قأضه  ه،.  حهأخذ 
العبن مس نفس، لنفس،ل ومس انهأن آلختك،ل ومس الشبهبة قبم الِكبَتل ومس الحهأة قبم ال  أ .  والذ  نف  

ْسدَْعدَىل وا وعن الننهأ مس ااه إا الجنة كو النأه.مح ن وهنن مأ   وعن ال و  مس مج

ِدىل وتأن الحق  ههأ دحى  هتنأ قن وجىل  خطبة ل،  كيهأ النأسل تأن ال و   ههأ دحى  هتنأ قن تج
ىهب كجناثهب ونأتم مس كتاثهب تأنأ  وتأن الذ  نشمممممممههع مس األموا  سمممممممفتل د أ قحهم إلهنأ هاجعون. نبوه

ن وعنتبل ونسممهنأ تم وادظةل وكَِمنهأ تم جأىحة. طووى ل س شممغح، دهب، دس دهوب النأس. طووى مخحَّنو
ل س كنفق مأا اتدسب، مس  هت مع هةل وجأل  كتم الفق، والحك ةل وخألق كتم الذل وال سكنة. طووى 

ن. طووى ل س كنفق الفضم مس أل،ل م ل س َأَتْت وحسنت خحهقد،ل وطأوت ستيتك،ل ودول دس النأس شتَّ
 وكمسك الفضم مس قول،ل وَوِسعَدْ، السمنَّةل ولب كسدهون البندة.

خطبة ل،  كا كيهأ النأسل كوووا إلى هوكب قبم كن ك وكوال ووأاهوا األد أل ال ممألحة قبم كن كشممغحوال 
حجوا الذ  وهنكب ووهس هوكب وكثتة ذتتتب ل، وتثتة ال مممممنقة  ي السمممممت والعالنهة كتأقوا وكؤجتوا  وصمممممِ

 ممتوا. وادح وا كن هللا دو وجم قن ا دتض دحهكب الج عة  ي مقأمي تذا  ي دأمي تذا  ي شممهت  وكن
تذا إلى يوم القهأمة حهأكي ومس وعن موكىل   س كتتهأ ول، إمأم  ال َجَ ع هللا ل، شممممم ح،ل وا وأهك ل،  ي 

مَّ كدتاوي مهأجتا. كا كمتن. كا وا حج ل،. كا وا صمموم ل،. كا وا صممنقة ل،. كا وا وِتَّ ل،. كا  وا يَؤج
 وا يؤم  أجتل مؤمنأ إا كن يقهتن سحطأن يخأف سهف، كو سوط،.

خطبد، يوم  دي مكة  وقل دحى وأب الكعبة ثب قأل  ا إل، إا هللا وحنن ا شممممتيك ل،. صممممنق ودننل 
يَّ تأكهس إا سممنانة ون ممت دبننل وتوم األحواب وحنن. كا تم مأثتة كو ام كو مأل يجنََّدى  هو كحت قنم

البهت وسممقأية الحأت. كا وقدم الخطأ مثم العَْ ن وألسمموط والع ممأ   هه أ النية مغحظة منهأ كهوعون خحفة 
 ي وطونهأ كوااتأ. يأ معشمممممت قتيشل إن هللا قن كذتى دنكب نخوة الجأتحهة وكعظم هأ وأآلوأء. النأس مس 

ِحق مس كتاب. رثب كال ك  النأسل إنأ خحقنأتب مس ذتت وكنثى وجعحنأتب شمممممعووأ وقبأىم  يأ كيهأ»آامل وآام خج
يأ معشممممت قتيش كو يأ كتم مكةل مأ كتون كني  أدم وكب؟ «. لدعأه وا. إن كتتمكب دنن هللا ككقأتب... اآلية

 قألوا  خهتا. كع تتيب واوس كع تتيب. قأل  اذتبوال  أندب الطمحَقأء. 

ء إلى هسول هللا وآل،  ي دأم َجْنبه  قأل  ككهنأك يأ هسول خطبد،  ي ااسدسقأء  هو  كن كدتاوهأ جأ
ل ثب كنشنن   هللا ولب يبق لنأ صبي يتكضعل وا شأهف كجدته

 أتولذذذلا و  اذذذٌ    يذذذدم    ذذذلب ذذذل

 
 وقد شذذذ ل  أ    رضذذذوع  ن    ف    

 

 وأ    بكفوذذذ    فال  ال ذذذذذذذالكذذذلنذذذة

 
ل     من   ج ع حال  مذذل يمر  وال ي ح 
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 قأم النبي يجت هااءن حدى صعن ال نبت  ح ن هللا وكثنى دحه، وقأل  الحهب اسقنأ  هثأ مغهثأ متي أ تنه أ 
أ سمممجأا  نقأ طبقأ اي أ اهها كحهي  حًّ و، األهض وكنبت و، الوهع وكجِنهه و، الضمممتعل واجعح، متيعأ سمممَ

ْقهَأ نأ عةل دأجال  هت هاى .  وهللا مأ ها هسممممول هللا وآل، ينن إلى نحتن حدى كلقت السمممم أء كهواقهأل  سممممج
وجأء النأس يضممجون  الغتق الغتق يأ هسممول هللاي  قأل  الحهب حوالهنأ وا دحهنأ.  أنجأب السممحأب دس 

 حولهأ تأإلتحهمل  ضحك هسول هللا حدى ون  نواجذن. ال نينة حدى اسدناه

خطبد،  ي حجة الوااع  الح ن هلل نح نن ونسممممدعهن، ونسممممدغفتن وندوب إله،ل ونعوذ وأهلل مس شممممتوه 
كنفسممنأ ومس سممه أ  كد ألنأ. مس يهن هللا  ال مضممم ل،ل ومس يضممحم  ال تأا  ل،. وكشممهن كن ا إل، إا هللا 

شهن ك شتيك ل،ل وك ن مح نا دبنن وهسول،. كوصهكب دبأا هللا ودقوي هللال وكحثكب دحى طأدد،ل وحنن ا 
وكسممممممدفدي وألذ  تو خهت. كمأ وعن كيهأ النأسل اسمممممم عوا مني كوههِس لكبل  نني ا كاه  لعحي ا كلقأتب وعن 
ة دممأمي تممذا  ي موقفي تممذا. كيهممأ النممأسل إن امممأءتب وكموالكب حتام دحهكب إلى كن كَْحقَْوا هوكب تحتممم
يومكب تذا  ي شممممهتتب تذا  ي وحنتب تذا. كا تم وحغت؟ الحهب اشممممهن.   س تأنت دننن كمأنة  حهؤاتأ إلى 
مس اىد ن، دحههأ. وإن هوأ الجأتحهة مو وعل وإن كول هوأ كونك و، هوأ د ى العبأس وس دبن ال طحى.وإن 

وس دبن ال طحى. وإن مآثت  امأء الجأتحهة مو ممودةل وإن كول ام نبنك و، ام دأمت وس هوهعة وس الحتث
الجأتحهة مو ممودة  هت السممنانة والسممقأية. والعَْ ن قََوا. وشممب، الع ن مأ قدم وألع ممأ والحجتل و ه، مأىة 
وعهتل   س أاا  هو مس كتم الجأتحهة. كيهأ النأسل إن الشمممهطأن قن ي   كن يجْعبَن  ي كه مممكب تذنل ولكن، 

إن أ النسمممئ أيأاة  ي الكفت »مس كد ألكب. كيهأ النأسل  قن ه مممي كن يطأع  ه أ سممموي ذلك م أ كحقتون
م هللا مون، دأمأ لهواط وا ِدنَّة مأ حتَّ مه و، الذيس تفتوا يجِححهون، دأمأ ويحته وإن الومأن قن اسمممدناه «. يجضمممَ

إن ِدنهة الشممهوه دنن هللا اثنأ دشممت شممهتا  ي تدأب هللا يوم »تهه د، يوم خحق هللا السمم وا  واألهضل و
ثالثة مدوالهأ ل وواحن  تا  ذو القعنة وذو الحجة وال حتم «  لس وا  واألهض منهأ كهوعة حتمخحق ا

وهجىل الذ  وهس ج أاي وشممعبأن. كا تم وحغت؟ الحهب اشممهن. كيهأ النأسل إن لنسممأىكب دحهكب حقأل ولكب 
شكب  هتتبل وا ينخحس كحنا ككتتون، وهوككب يأكهس  إا ونذنكبل وا دحههس حق. لكب دحههس كا يجوِط ْس  جتج

حوتس وكهجتوتس  ي ال ضأجع وكضتووتس  توأ  هت  وفأحشة.  نن  عحس  نن هللا قن كذن لكب كن كَْعضج
مبتك.  نن اندههس وكطعنكب  عحهكب هأقهس وتسمممموكهس وأل عتوف. وإن أ النسممممأء دننتب َدَوانه ا ي حكس 

وا وكح ة هللا.  أكقوا هللا  ي النسممأء واسممدوصمم ألنفسممهس شممه أ. كخذك وتس وأمأنة هللال واسممدحححدب  توجهس
وهس خهتا. كا تم وحغت؟ الحهب اشمممممممهن. كيهأ النأسل إن أ ال ؤمنون إخوةل وا يحم امتئه مألج كخه، إا 

كَْتِجعجسه وعن  تفأها يضممممتب وعضممممكب هقأب وعضل دس ِطهى نف  من،. كا تم وحغت؟ الحهب اشممممهن.  ال 
كب و، لب كضحوا وعنن  تدأب هللا. كا تم وحغت؟ الحهب اشهن. كيهأ النأسل إن هوكب  نني قن كتتت  هكب مأ إن كخذ

واحنل وإن كوأتب واحن. تحكب آلامل وآام مس كتاب. كتتمكب دنن هللا ككقأتب. وله  لعتوي دحى دج ي  ضمممم 
سممب لكم النأسل إن هللا قن قإا وألدقوي. كا تم وحغت؟ الحهب اشممهن. قألوا  نعب. قأل   حهبحهِا الشممأتن الغأىى. كيهأ 

واهث ن هب، مس ال هتاثل وا يجوأ لواهثه وصهةل وا يجوأ وصهة  ي كتثت مس الثح . والولن لحفتا ل 
ولحعأتت الحجت. مس اادى إلى  هت كوه، كو كولى  هت مواله،  عحه، لعنة هللا وال الىكة والنأس كج عهسل ا 

 وهح ة هللا.يجْقبَم من، صتف وا دنل. والسالم دحهكب 

خطبد،  ي متض موك،  دس الفضم وس دبأس قأل  جأءني هسول هللا  ختجت إله،  وجنك، مودوتأ 
قن د ممممى هكسمممم،ل  قأل  خذ وهن  يأ  ضممممم.  أخذ  وهنن حدى جح  دحى ال نبت ثب قأل  نأا  ي النأس. 

 ا تو. وإن، قن انأ مني خفوق أجد عوا إله،ل  قأل  كمأ وعن كيهأ النأسل  نني كح ن إلهكب هللا الذ  ا إل، إ
أ  هذا  دَِقْن من،. ومس تنت شممد ت ل، ِدْت ممً مس وهس كظهتتب.   س تنت جحن  ل، ظهتا  هذا ظهت   ْحهَسممْ
دت ي  حهسدقن من،. ومس كخذ  ل، مأا  هذا مألي  حهأخذ من،ل وا يخش الشحنأء مس قِبَحيل  ننهأ لهست 

حقأ إن تأن ل، كو َححَّحنيل  حقهت هوي وكنأ طهى النف . وقن  مس شممممممأني. كا وإن كحبكب إليَّ مس كخذ مني
ْغسه دنىل كقوم  هكب متاها. ثب نول   مممممممحى الظهت ثب هجع  جح  دحى ال نبت  عأا  كهي كن تذا  هت مج
ل قألد، األولىل  أادى دحه، هجم وثالثة اهاتبل  أدطأن دو مممممممهأ ثب قأل  كيهأ النأسل مس تأن دننن 

نل و ا يقم   ضممموك الننهأ. كا وإن  ضممموك الننهأ كتون مس  ضممموك اآلختة. ثب صمممحى دحى شممميء  ْحهجَؤاهِ
كصمممحأب كحن واسمممدغفت لهب ثب قأل  إن دبنا خهَّتن هللا وهس الننهأ ووهس مأ دننن  أخدأه مأ دننن.  بكى كوو 

  «.وكت وقأل   نينأك وأنفسنأ وآوأىنأ
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ْ ِعههة  َطى الجج حأك لهوااا القأصممممممى والنانى دحً أ ثب نجثَنهِى وعنتأ  ننقم تذن الخج النبوية مس تدى ال ممممممهِ
وال  َحنَّثَنَأ كَوجو كجَسأَمةَل »و ني الجتكة دحى الكذب دنن ك هأقنأ حواهيه هشأا خحهفةل  فى البخأهي   قَأَل َمْح ج

ْنِذِهل  أمج ْوسج دجْتَوةَل قَأَل  كَْخبََتكْنِي  َأِطَ ةج وِْنتج اْل ج ل قَألَْت  اََخْحتج قَأَل  َحنَّثَنَأ ِتشممممَ َ أَء وِْنِت كَوِي وَْكته َدْس كَسممممْ
َ أءِ  ِسَهأ إِلَى السَّ

قجْحتج   َ  .َدحَى َدأىَِشةَ ه ى هللا دنهأل َوالنَّأسج يجَ حموَن. قجْحتج  َمأ َشأْنج النَّأِس؟  َأََشأَهْ  وَِتكْ
ِسَهأ كَْي نَعَبْ  ََشأَهْ  وَِتكْ ِ قَألَْت   َأََطأَل  .آيَةل؟  َأ ولج اَّللَّ ْشىج َوإِلَى َجْنبِي قِْتوَةل  ِهَهأ  ^َهسج ِجنًّا َحدَّى كََجالَّنِي اْلغَ

 ِ ل  َفَدَْحدجَهأ  ََجعَْحتج كَصجىم ِمْنَهأ َدحَى َهكِْسي.  َأْنَ َتَف َهسجولج اَّللَّ ل  ََخَطَى النَّأَسل  ^َمأءل َوقَْن كََجحَِّت الشَّْ  ج
َ وَِ أ تجَو كَ  أ وَْعنج »ْتحج،ج ثجبَّ قَأَل  َوَحِ نَ اَّللَّ دَهجسَّ  َقجْحتج  .«كَمَّ قَألَْت  َولَِغَق نِْسَوةل ِمَس األَْنَ أِهل  َأْنَكفَأْ ج إِلَْهِهسَّ ألجَسكهِ

ةَ  َمأ قَأَل؟ قَألَْت  قَأَل   ْىءه لَْب كَتجْس كجِهيدج،ج إِاَّ قَْن َهكَْيدج،ج  ِي َمقَأِمي »ِلعَأىِشمممَ َتذَا َحدَّى اْلَجنَّةَ َوالنَّأَهل َمأ ِمْس شمممَ
أ هيِ النَّجَّ  َهجَقألج  ِل. يجْؤكَى كََحنجتجْبلَوإِنَّ،ج َقْن كجوِحَي إِلَىَّ كَنَّكجْب كجْفدَنجوَن  ِي اْلقجبجوِه ِمْثَم ركَْو قَِتيًبأ ِمْسك  ِدَْنِة اْلَ سمممممممِ

ْؤِمسج ركَ  أ اْل ج ِم؟  َأَمَّ جج َك وَِهذَا التَّ وقِسج لَ،ج  َمأ ِدْح ج نل  -ْو قَأَل  اْل ج َح َّ ِ. تجَو مج ولج اَّللَّ  ^َشكَّ ِتَشأملك  َهَقجولج  تجَو َهسج
َصنَّْقنَأ جْؤِمسج وِ  .َجأَءنَأ وِأْلبَههِنَأِ  َواْلهجنَي  َآَمنَّأ َوكََجْبنَأ َواكَّبَْعنَأ َو َصأِلًحأ. قَْن تجنَّأ نَْعحَبج إِْن تجْنَت لَد  .،ِ  َهجقَألج لَ،ج  نَْب 

ْتكَأبج  نَأ ِقج ركَْو قَأَل  اْل ج أ اْل ج ِ ْعتج  -َوكَمَّ ِم؟  َهَقجولج  اَ كَْاِه  سممممَ جج َك وَِهذَا التَّ أملك  َهجقَألج لَ،ج  َمأ ِدْح ج كَّ ِتشممممَ شممممَ
 «.ْه،ِ َت كَنََّهأ ذََتَتْ  َمأ يجغَحهِنج َدحَ قَأَل ِتَشأمل   َحَقَْن قَألَْت ِلي  َأِطَ ةج  َأَْوَدْهدج،جل َ هْ  .«النَّأَس يَقجولجوَن َشْه ًأ  َقجْحدج،ج 

ول قَأَل  َحنَّثَنِي إِ » ْنِذِهل قَأَل  َحنَّثَنَأ اْلَوِلهنجل قَأَل  َحنَّثَنَأ كَوجو َدْ ته َحأقج ْوسج َدْبنِ َحنَّثَنَأ إِْوَتاِتهبج ْوسج اْل ج ِ سمممْ  اَّللَّ
ل قَأَل  كَ  ِ ْوِس كَوِي َطْحَحةَ َدْس كَنَِ  ْوِس َمأِلكه نَةل َدحَى َدْهِن النَّبِيه أوَِت النَّأَس سممممَ ىج  ِي يَْخطج  ^ل  َبَْهنَأ النَّبِيم ^صممممَ

َ لَنَأ ل  َأْاعج اَّللَّ ِل َتحََك اْلَ ألج َوَجأَع اْلِعهَألج وَل اَّللَّ عَةه قَأَم كَْدَتاوِيٌّ  َقَأَل  يَأ َهسممممج   ََت ََع يَنَْيِ،ل َوَمأ نََتي .يَْوِم جج ج
َحأبج كَْمثَأَل اْلِجبَأِلل ثجبَّ لَْب يَْنِوْل دَ  ِي السممَّ َ  عََهأ َحدَّى ثَأَه السممَّ ي وِهَِنِن َمأ َو ممَ  ِمْنبَِتِن سْ أِء قََوَدةًل  ََوالَِّذ  نَْفسممِ

أاَهج َدحَى ِلْحهَدِمِ،  تج اْلَ َطَت يَدَحمَ نَ اْلغمَ  ^َحدَّى َهكَيمْ َكل َوِمَس اْلغَمِنل َووَعمْ ِطْتنَمأ يَْوَمنَمأ ذَلمِ ِذ  يَِحهمِ، َحدَّى  َ ج ِن َوالمَّ
َنأءج  ِل كََهنََّم اْلبِ وَل اَّللَّ َقأَل  َيأ َهسمممممممج نجك  َ َعِة األجْخَتيل َوَقأَم ذَِلَك األَْدَتاوِيم ركَْو َقأَل  َ ْهتج ل اْلجج ج  َوَ ِتَق اْلَ ألج

َ لَنَأ بَّ َحَوالَْهنَأل وَ » ََت ََع يَنَْيِ،  َقَأَل   . َأْاعج اَّللَّ َحأِب إِاَّ  .«اَ َدحَْهنَأالحَّهج هتج وِهَِنِن إِلَى نَأِحهَةه ِمَس السمممممَّ  ََ أ يجشمممممِ
ْهًتال َولَْب يَِجْئ كََحنل ِمْس نَأِحهَةه  أَل اْلَواِا  قَنَأةج شمممممَ أَهِ  اْلَ ِنينَةج ِمثَْم اْلَجْووَِةل َوسمممممَ  إِاَّ َحنََّث اْنفََتَجْتل َوصمممممَ

  .«وِأْلَجْوا

ثَنَّىل َحنَّثََنأ َدْبنج اْلَوتَّأِب ْوسج َدْبِن اْلَ ِجهِنل َدْس َجْعفَِت ْوِس »ومس صمممممممحهي مسمممممممحب   نج ْوسج اْل ج َح َّ َحنَّثَنِي مج
 ِ ولج اَّللَّ ِل قَأَل  َتأَن َهسمممممج ل َدْس كَوِهِ،ل َدْس َجأوِِت ْوِس َدْبِن اَّللَّ نه َح َّ ْوكج،ج  ^مج ْ  َدْهنَأنج َوَدالَ صمممممَ إِذَا َخَطَى اْحَ تَّ

. يَقجولج  َوا ْنِذهج َجْهشه أتجبْ »ْشدَنَّ َ َضبج،ج َحدَّى َتأَنَّ،ج مج أَدةَ َتَهأكَْهسِ »َويَقجولج   .«َصبََّحكجْب َوَمسَّ  ل«وجِعثْتج كَنَأ َوالسَّ
ْسَطى. َويَقجولج  بَّأوَِة َواْلوج سَّ ْصبَعَْهِ، ال نج وَْهَس إِ أ وَْعنج  َنِنَّ َخْهَت اْلحَ » َويَْقتج ِل َوَخْهتج اْلهجنَي تجنَ كَمَّ ي ِنيِ  ِتدَأبج اَّللَّ

الَلَةل  ْحنَثَأكجَهأل َوتجمم وِْنَدةه  ممَ وِه مج تم األجمج ل َوشممَ نه َح َّ ِ،. َمْس كََتَك » ثجبَّ يَقجولج  .«مج ْؤِمسه ِمْس نَْفسممِ كَنَأ كَْولَى وِكجمهِ مج
  «.نِلَىَّ َوَدحَىه َمأاً  أَلَْتِحِ،ل َوَمْس كََتَك اَْينًأ كَْو َ هَأًدأ  َ 

َأْيقه »ومس سممنس كوى ااوا   عَْهىج ْوسج هج ل َحنَّثَنِي شممج َهأبج ْوسج ِخَتا ه ل َحنَّثَنَأ شممِ وهه ِعهنج ْوسج َمْن ممج َحنَّثَنَأ سممَ
 ِ وِل اَّللَّ ْحبَةل ِمْس َهسمممممج مه لَ،ج صمممممج تج إِلَى َهجج ل قَأَل  َجحَسمممممْ أَ يجقَألج لَ،ج  اْلَحَكبج ْوسج َحوْ  ^الطَّأىِِفيم ل  َأَْنشمممممَ نه اْلكجحَِفيم

 ِ وِل اَّللَّ ثجنَأ. قَأَل  َو َْن ج إِلَى َهسممممج ِل  ^يجَحنهِ وَل اَّللَّ ل  َنََخْحنَأ َدحَْهِ،  َقجْحنَأ  يَأ َهسممممج عَةه َع كِسممممْ ْبعَةه كَْو كَأسممممِ أوَِع سممممَ سممممَ
.  َأََمَت وِنَأ كَْو كََمَت لَنَأ وِشمممممَ  َ لَنَأ وَِخْهته ْهنَأَكل  َأْاعج اَّللَّ .  َأَقَْ نَأ وَِهأ كَيَّأًمأ أج أْنج إِْذ ذَاَك اجونل ْىءه ِمَس الدَّْ ِتل َوالشمممممَّ

 ِ وِل اَّللَّ عَةَ َمَع َهسممممممج ِهْننَأ  ِهَهأ اْلجج ج َ َوكَثْنَى َدحَْهِ، َتِحَ أ ه ^شممممممَ أ كَْو قَْوسه  ََحِ نَ اَّللَّ دََوتهِ ًأ َدحَى َد ممممممً ل  َقَأَم مج
َتأ ه  َبأَه َبأ ه مج َفأ ه َطههِ َقأَل  َخِفه ِوِ،ل َولَِكْس »ل ثجبَّ  َمأ كجِمْتكجْب  مَّ  تج ل إِنَّكجْب لَْس كجِطهقجوا كَْو لَْس كَْفعَحجوا  أسج نَّ َهأ ال كَيم

وا تج اجوا َوكَْوشممِ نهِ َحأوِنَأل َوقَنْ  . «سممَ ْىءه ِمْن،ج وَْعضج كَصممْ اَ قَأَل  ثَبَّدَنِي  ِي شممَ ِ ْعتج كَوَأ اَاوج ه  سممَ أَن تَ  قَأَل كَوجو َدِحيه
  «.اْنقََطَع ِمَس اْلِقْتَطأِس 

ل َدْس قَدَأاَةَل َدْس َدْبِن َهوهِِ،ل َدسْ » ل َحنَّثَنَأ ِدْ َتانج به ل َحنَّثَنَأ كَوجو َدأصممِ أهه نج ْوسج وَشممَّ َح َّ ل  َحنَّثَنَأ مج كَوِي ِدهَأضه
 ِ وَل اَّللَّ ل كَنَّ َهسمممج عجواه نَ قَأَل   ^َدِس اْوِس َمسمممْ هَّ ِ ِمْس »َتأَن إِذَا كَشمممَ نجل َونَعجوذج وِأَّللَّ دَْغِفتج دَِعهنج،ج َونَسمممْ ِ نَسمممْ اْلَحْ نج َّلِلَّ

َهنج كَْن اَ إِلَ،َ  ِحْم  اَلَ َتأِاَ  لَ،ج. َوكَشممْ مَّ لَ،جل َوَمْس يجضممْ ج  اَلَ مجضممِ نَأ. َمْس يَْهِنِن اَّللَّ وِه كَْنفجسممِ تج َهنج كَنَّ  شممج ج َوكَشممْ إِاَّ اَّللَّ
نًا َدْبنجنج  َح َّ َ َوَهسجولَ،ج  َقَْن َهَشنَ مج ِ وَِشهًتا َونَِذيًتا وَْهَس يَنَِي السَّأَدِة. َمْس يجِطعِ اَّللَّ ل َوَمْس َوَهسجولج،جل كَْهَسحَ،ج وِأْلَحقه

َ َشْه ًأ    . «يَْعِ ِهَ أ  َنِنَّ،ج اَ يَضجتم إِاَّ نَْفَس،جل َواَ يَضجتم اَّللَّ
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نج ْوسج سَ » َح َّ ِن َهسجوِل َحنَّثَنَأ مج ل كَْخبََتنَأ اْوسج َوْتىهل َدْس يجونجَ ل كَنَّ،ج َسأََل اْوَس ِشَهأبه َدْس كََشهم َتاِا م حََ ةَ اْل ج
 ِ عَِةل  َذََتَت نَْحَونج قَأَل   ^اَّللَّ ِهَ أ  َقَْن َ َوي»يَْوَم اْلجج ج َ َهوَّنَأ كَْن يَْجعَحَنَأ ِم َّ «. َوَمْس يَْع مممِ أَلج اَّللَّ عج،ج ْس يجِطهَونَسمممْ

َّبِعج ِهْ َوانَ،ج َويَْجدَنِىج َسَخَط،ج  َنِنََّ أ نَْحسج وِِ، َولَ،ج   «.َويجِطهعج َهسجولَ،ج َويَد

ِل َدْس »ومس سممنس النسممأىى   ِ ْوِس َدْبِن اَّللَّ َهأبهل َدْس َدْبِن اَّللَّ ل َدِس اْوِس شممِ كَْخبََتنَأ قجدَْهبَةجل قَأَل  َحنَّثَنَأ الحَّْه ج
ِ َدْبِن  وِل اَّللَّ ِ ْوِس دجَ َتل َدْس َهسمممج ْم »كَنَّ،ج قَأَل َوتجَو قَأىِبل َدحَى اْلِ ْنبَِت   ^اَّللَّ عَةَ  َْحهَْغدَسمممِ  .«َمْس َجأَء ِمْنكجبج اْلجج ج

َنأِا َ ْهَت اْوِس جج  ْحَ ِس  َمأ كَْدحَبج كََحنًا كَأوََع الحَّْهَ  َدحَى َتذَا اإِلسمممممممْ ِ َقأَل كَوجو َدْبِن التَّ ْتِت ه َحأبج الوم َتْيجه َوكَصمممممممْ
ِ َدْس كَوِه،ِ »يَقجولجوَن   ِ ْوِس دجَ تَ » َدْس َسأِلِب ْوِس َدْبِن اَّللَّ ِ ْوِس َدْبِن اَّللَّ   «.وَنََل َدْبِن اَّللَّ

ل َدِس اْوِس َدْجالَنَ » ْفَهأنج ِ ْوِس يَِوينَل َقأَل  َحنَّثََنأ سمممممممج نج ْوسج َدْبِن اَّللَّ َح َّ ِل كَْخبََتَنأ مج ل َدْس ِدَهأِض ْوِس َدْبِن اَّللَّ
عَِة َوالنَّبِيم  مل يَْوَم اْلجج ج ْنِه َّ يَقجولج  َجأَء َهجج َسِعهنه اْلخج َسِ ْعتج كَوَأ  ولج  ^قَأَل   ل وَِهْه َةه وَذَّةهل  َقَأَل لَ،ج َهسج يَْخطجىج

 ِ نَقَِة  َأَْلقَْوا ثِهَأوًأل  َأَْدَطأنج ِمْنَهأ  .«ْهسَصمهِ َهْتعَدَ »قَأَل   قَأَل  اَ. .«كََصحَّْهَت ؟»  ^اَّللَّ َوَح َّ النَّأَس َدحَى ال َّ
 ِ ولج اَّللَّ سج عَةج الثَّأنِهَةج َجأَءل َوَه أ َتأنَِت اْلجج ج نَقَِة. قَأَل   َأَْلقَى كََحنَ  ^ثَْووَْهِس.  َحَ َّ ل  ََح َّ النَّأَس َدحَى ال َّ يَْخطجىج

ِ ثَْووَْهِ،ل  َقَأَل  نَقَِة  َأَْلقَْوا ثِهَأوًأل  َأََمْت ج لَ،ج »  ^َهسجولج اَّللَّ عَِة وَِهْه َةه وَذَّةه  َأََمْت ج النَّأَس وِأل َّ َجأَء َتذَا يَْوَم اْلجج ج
نَقَِة  َأَْلقَى كََحنَتجَ أ ْذ ثَْووَكَ نج َوقَأَل   َأنَدَْهتَ  ل«ِمْنَهأ وِثَْووَْهِسل ثجبَّ َجأَء اآلَن  َأََمْت ج النَّأَس وِأل َّ   .«خج

ى قَ » وسمممَ َتاىِهمج ْوسج مج ىل إِسمممْ وسمممَ ل قَأَل  َحنَّثَنَأ كَوجو مج ْفهَأنج ل قَأَل  َحنَّثَنَأ سمممج وهه نج ْوسج َمْن مممج َح َّ   ألَ كَْخبََتنَأ مج
 ِ وَل اَّللَّ ِ ْعتج كَوَأ وَْكَتةَ يَقجولج  لَقَْن َهكَْيتج َهسممج َس يَقجولج  سممَ ِ ْعتج اْلَحسممَ سج َمعَ،جل َوتجَو  ^ سممَ َدحَى اْلِ ْنبَِتل َواْلَحسممَ

ةً َويَقجولج   ْهِ، َمتَّ ةًل َوَدحَ أِس َمتَّ ِبمج َدحَى النَّ ِحَي ِوِ، وَْهَس  ِ َدَْهِس ِمَس يجْق َ كَْن يج مممممممْ َعمَّ اَّللَّ نل. َولَ ههِ إِنَّ اْونِي َتذَا سمممممممَ
ْسِحِ هَس َدِظهَ دَْهسِ   «.اْل ج

أِليهل َحنَّ »ومس سمنس اوس مأجة   ل َدِس األَْدَ ِشل َدْس كَوِي صمَ ل َحنَّثَنَأ َحْفتج ْوسج ِ هَأثه ْهنه شمَ اج ْوسج هج ثَنَأ اَاوج
 ِ ولج اَّللَّ حَْهكل اْلغََطفَأنِيم َوَهسممج ل قَأاَ  َجأَء سممج ْفهَأَنل َدْس َجأوِته ل  َقَأَل لَ  ^َدْس كَوِي تجَتْيَتةَل َوَدْس كَوِي سممج ،ج يَْخطجىج

ْأ  ِهِهَ أقَأَل   قَأَل  اَ. «كََصحَّْهَت َهْتعَدَْهِس قَْبَم كَْن كَِجيَء ؟»  ^النَّبِيم    .« ََ مهِ َهْتعَدَْهِس َوكََجوَّ

ل َدِس اْلَحَسِسل دَ » ْسِحبه ْسَ أِدهَم ْوِس مج ل َدْس إِ َحأِهوِيم ْحَ ِس اْل ج ِس وْ  ْس َجأوِتِ َحنَّثَنَأ كَوجو تجَتْيىهل َحنَّثَنَأ َدْبنج التَّ
 ِ ولج اَّللَّ عَِة َوَهسج ْسِجنَ يَْوَم اْلجج ج الً اََخَم اْلَ  ِ كَنَّ َهجج ِ  ^َدْبِن اَّللَّ ولج اَّللَّ يَْخطجىج  ََجعََم يَدََخطَّى النَّأَسل  َقَأَل َهسج

 «.اْجِحْ   َقَْن آذَْيَت َوآنَْهتَ   ^

وو أتهت دبن ال جهن وس إوتاتهب كنأ كوو طأتت  حنثنأ كوو وكت  حنثنأ ك»ومس صمممممممحهي اوس خوي ة  
حنثنأ ال قت   ثنأ سممحه أن وس ال غهتة دس ح هن وس تالل دس كوي ه أدة العنو  قأل  اندههت الى النبي 

وتو يخطىل  قحت  يأ هسول هللال هجم  تيى جأء يسأل دس اين، ا ينه  مأ اين،.  أقبم إليَّ وكتك  ^
جكَِي وكتسي ِخْحتج قواى ، حنينا  سوا حسب، حنيناكل  جعم يعح ني خطبد،  أ رقأل ح هن  كهان هكي خشبأ ك
 «. م أ دح ، هللا. ثب ككى خطبد، وككب آختتأ

كنأ كوو طأتت حنثنأ كوو وكت  حنثنأ دبنة وس دبن هللا الخوادي  حنثنأ أين ريعني اوس الحبأبك دس »
س يخطىل  أقبم الحسممم ^ حسمممهسل وتو وس واقن  حنثني دبن هللا وس وتينة دس كوه، قأل  تأن هسمممول هللا

والحسهس دحهه أ ق ه أن كح تان يعثتان ويقومأنل  نول  أخذت أ  و عه أ وهس يني،ل ثب قأل  صنق 
ال وت«... هللا وهسممول،. إن أ كموالكب وكوااتب  دنة. هكيت تذيس  حب كصممبت. ثب كخذ  ي خطبد، و وتحبه َجتًّ

 الكذب كنفسأ ونل الهواء الذي يدنفس، سأىت دبأا هللا.مأ يثبت إثبأكأ جأأمأ حأس أ كن األو أا يدنفسون 

 نذا ك فنأ إلى تذا كنهب يكفهِتون ال سح هس ج هعأ لكونهب يشهنون ونبوة مح ن وهسألد، دت نأ إلى كي 
مني يكتن تؤاء ال جتمون سممهننأ هسممول هللا لحسممأب ال أسممونهة العأل هة وحجة كنهب حتي ممون دحى 

كشووهأ شأىبة. كي كن الشهأاة لسهننأ مح ن وأن، هسول مس هب العأل هس كنأقض الوحنانهة النقهة الدى ا 
 دنن تؤاء ال نأحه  دقهنة الدوحهن.  هم هكي القتاء دهتا و جتا تذلك العهت والفجوه؟ ومس تنأ 
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 ننهب يكفهِتون ال سح هس ج هعأ مس لنن ال حأوة حدى يومنأ تذا وإلى مأ شأء هللال  ضال دس ككفهتتب 
يأتب لسمممممبى آخت تو كنهبل وأدد أاتب  ى دقأىنتب وكشمممممتيعأكهب دحى السمممممنة النبوية إلى جأنى القتآن إ

 الكتيبل إن أ يشتتون وأهلل إلهأ آخت تو التسول الكتيبي

ودحى تذا  نذا تأن الشممه  طنطأوي شممه  الجأمع األأتت قن تفَّتتب  هو دحى حق  ى تذا الدكفهت وال 
ل هأوي  الشمممهأاة وأن مح نا هسمممول هللا ويعنهونهأ تفتا وشمممتتأ. ت أ كنهب كي جنالل إذ يت ض تؤاء ا

يت ضمممممممون األحأاي  النبوية ويكفهتون مس يأخذ وهأ كيضمممممممأ. ثب تب  وق ذلك تح، ي أل ون كدناء النيس 
واألمة والوطس وهللا والتسممممممول ويشممممممهنون لهب وألطهأهة ويدعأونون معهب دحى كنفهذ مخططأ  الكفت 

سمممممجأك الفأجتة كسمممممدنكت كن يكفتتأ الشمممممه  طنطأوي روإن تنت لب كقتك تذا الدكفهت ولب والعنواني إن 
 كس ع و،كل كقول إنهأ كسدنكت ككفهت الشه  لهأ مع كنهأ ككفهت األمة تحهأي 

نهة»ويدالدى كوو ح هن كيضأ وكح ة  سدطهع كن يخنع ال سح هس « سج الواهاة  ى القتآن مد وها كن، ي
نهة  ى وألقول وأن تنأك كعأه ممممم أ وهس القتآن والسمممممنة النبويةل مع كن األمت كوسمممممق مس تذا ك أمأ   ألسمممممم

إلى  ل كمأ وألنسبة«القوانهس الكونهة»القتآن كقتب مأ ككون  ى ال عنى ووج، دأم إلى مأ نس ه، اآلن وـممممـمممم
ت دحه، السممالم وهأ آيأ  القتآن وطبهق كحكأم، وو ممع ال بأائ الد جأء  ىالتسممول  هى الطتيقة الدى  سممَّ

نهة و عنى  نهة و عنى القوانهس الكونهة الناى ةل والسممممم نهة  السممممم وهأ مو ممممع الدنفهذ. وإذن  عنننأ معنهأن لحسممممم
األسمممممممحوب الممذي اندهجمم، النبى  ى كحويممم كوامت القتآن ونواتهمم، إلى واقعه َمِعهش. وا كعممأهض وهس 

ه   ى شىء مس ذلك  تاوةل  كثهتا ال عنههسل  كم منه أ يك م اآلختل وإن سأه  ى مناه خأأ و،. ول
مأ يكون لحكح ة الواحنة معأن شمممممممدىل وتذا م أ يعت ، تم كحن دننن كانى إل أم وطبهعة الحغأ . وتو 

ة»معتوف  ى القتآن دحى نطأق واسممممعل ومن، دحى سممممبهم ال ثأل تح ة  ل الدى كعنى  ه، الج أدة «األجمَّ
نهة وا ةل وذلك الجأنى والوقت والجن  مس النأس والطتيقة والسمممم إلمأم... إل . وتنأك معأجبج قتآنهةل خأصمممه

ـك واوس الجوأي 2ل ومس كشهت مس كلفوا  ههأ مقأكم وس سحه أن رق«تجدجى األشبأن والنظأىت»من، اس هأ  ت
تـمممممك. كمأ 9تـمممممك واوس دبن ال  ن ال  تي واوس  أهس واوس الع أا رق6تـمممممك واوس النامغأنى رق6رق

ن وألن ممممممموأ ويتينون كن يقسمممممممتوتأ دحى النطق و أ ككسه قحووهب مس هج  ال نأ قون الذيس يدالدبو
  هؤاء ا يؤخذ دنهب دحبل وا يجْسَ ع منهب قولل كو يجْحدََتم لهب هكيي

كمأ اآليأ  القتآنهة الدى يسدشهن وهأ ال أهق  هىل ت أ سبق القول وت أ نعهنن اآلنل قن نولت  ى حق 
نن حق العبأاة والدوحهن كمة الكأ تيس مس كتم مكة الوثنههس ا   ى حق ال سمممح هسل الذيس لب يعبن هللا ويوحه

 ى األهض ودحى مناه الدأهي  تح، مثحهبل والذيس حفظوا قتآن، وسممنة نبه،ل الدى  سممت وهأ دحه، السممالم 
تذا القتآن وطبَّق مس خاللهأ مبأاى، واسمممممممدختت وهأ من، كحكأم الوقأىع الفتايةل وخالف مأ يتين تذا 

ودنأ مس كن تذن اآليأ  الطهبأ  الطأتتا  قن نولت لدكفهت ال سمممح هس والوهاية ال ن اوه كن يجوقِع،  ى هج
دحههب وكودمنتب ونأه الحظىي وتذن تى اآليأ  الدى اسمممدشمممهن وهأ ال أهق دحى كن هللا سمممبحأن، وكعألى قن 

 ة الكتام تفَّت كمة مح ن منذ كول جهم آمس و، دحه، ال الة والسالمل وتو جهم ال حأو

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ژ ]ال تسال [ل  ژجث   خت  مت  ىت  يت  ژ ل [األدتاف] ژۅ  ۉ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ ل [الجأثهة] ژ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ ل [نسأءال] ژٿ  ٿ  

 ل [النسأء] ژڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ژ 
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ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث   ىئ  ىئ  ی 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  مث   ىث    يثحج  مج     جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  

 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ 

 ل [الومت]

ڭ  ژ ل [الومت] ژڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ژ 

ل [العنكبو ] ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ٹ    ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ   ژ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ژ ل [الشوهي] ژٹ  ٹ  

ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ل [اإلستاء] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

چ  چ  چ  چ  ژ ل [األدتاف] ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

. ومس الوا ي [األنعأم] ژڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ڇڇ  ڇ  ڇ  

كن الكالم  ى تم  الن وأ كقتيبأ تو دس ال شتتهس ودنأاتب وتفتتب وأهلل وتدأو، ونبه، ومأ تأن تذا 
ْهس ال ننهَّْهس ال أخوذيس مس  النبى يغأايهب ويتاوحهب و، تم يوم مس ادوكهب إلى اإلي أن. وحدى  ى النَّ َّ

نتي كن الكالم تو دس الهوم اآلخت وكن مأ يقول، هللا وشأن، ا ي كس إا كن يكون تو « النسأء»ة سوه
الحق الذي ا هيى  ه،.  أل قأوحةل ت أ يتي القأهئل لهست وهس القتآن والحني ل وم وهس اإلي أن وأهلل 

ذ تى كانى مخألفة لحقتآنل إوالهوم اآلخت ووهس الدكذيى وه أ. كمأ كحأاي  النبى دحه، السالم  حه   ههأ 
د وه إل ل  كهل ي… كشتح، كو كطبق، دحى الوقأىع الهومهة الجوىهة كو كسدخحت من، الحكب الفتاي

دأقم كن التسول كو كصحأو، كو كأوعههب ي كس كن يخدتدوا شه أ يجْسِخق هللا ويؤاي إلى أدودة اين، 
 شهطأنى دتيقي وتدأو،؟ إن مثم تذا الودب ا ي كس كن ي نه إا دس خب  

تنأك  تق  ى مفأتهب القتآن  ه أ »تذال وا كهين كن ك أاه السخل الذي الذي يقول  ه، ال أهق  
مح ن النبي تو شخ ، ودالقأك، و س حول،. لذا «  التسول»و« النبي»يخت النبي مح ن وهس لفظى 

 ژٹ         ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٹ  ٹ  ٹ ژ يأكى ل، األمت وأكبأع الوحي و فة النبي  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ژ . ويأكه، العدأب والحوم و فة النبي  ]األحواب[

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ژ . ويأكى الحني  دس دالقأك، و س حول، و فة النبي  [الدحتيب] ژٺ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ ل [اباألحو] ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ل [األحواب] ژۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

. كمأ مح ن التسول  هو دننمأ يبحا التسألة. ووعن مو  [53 األحواب] ژڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  

  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋژ   النبي وكبحها التسألة تأمحة  نن التسول تو القتآن وحنن. نفهب تذا مس قول، كعألى

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ژ ل [النسأء] ژی  

ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ           ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ژ ل [آل د تان] ژٿ  ٿ   

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

تالم »قن كأكى و عنى « التسول». وم كن تح ة [الطالق] ژېئ    ېئ       ىئ        ىئ    ىئی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  

 ژ ن. نفهب تذا مس قول، كعألى  ل كْي صفة مس صفأك،ل ويسدحهم كن يكون مق واا منهأ النبي مح«هللا

ژ . إن ال طأع  ى قول، كعألى  [الفدي] ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   

تو واحنل وتو هللا كعألى  ى تدأو، الذي وحغ، التسول  ى حهأك،. وذلك  نن الض هت  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

. لب يقم دس هللا [48 هالنو] ژں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ژ يعوا و هغة ال فتا  ى قول، كعألى  

ل كقول  إننى ا كهين كن ك أاه ذلك السخل «ألن الدحأتب تو لحتسألةل لحقتآن« لهحك أ وهنه أ»وهسول،  
ال قوأ اون كن كتته دحه، وكنسف، نسفأ حدى يدبهس ك أم الدبهمس خهق الحقهقة األوهض النأصع مس خهق 

 البأطم األسوا القطتان.

،  ى اآليأ  الدألهة  ى سهأق الكالم دس كبحهغ« التسول»قول  تم وها  تح ة وإذن  بأسب هللا نبنك  ن

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ ل [285 البقتة] ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںژ هسألد،  ̂ 

 ژ جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختژ ل [59 النسأء] ژ ی   ی  ی

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  گ  گ   ژ ل [59 النسأء]

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ ل [1 األنفأل] ژ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پژ ل [41 ال أىنة] ژ ڻ

ل [61 الدووة] ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ ل [األنفأل] ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ ل [88 الدووة] ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿژ 

 ل [3 الحجتا ] ژ ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېۋ  ۋ  

...إل ؟ إن سهأقهأل دحى العك  [12 ال جأالة] ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀژ 

مس ذلكل ينوه حول العالقة وهن، دحه، والسالم ووهس ال ؤمنهس مس حول،ل وتو السهأق الذي يقول تذا 
ج، مس الوو̂ ا ددأو، ت أ وه«ي النبى»الدأوع ألمتيكأ إن، ا يأكى إا مع تح ة  ات  ى قول، كعألى وشأن كحته

 [36 األحواب] ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ مس ونت د د، أينى ونت جحش وعن كطحهق أين لهأ  

ې    ې  ېژ سبع متا . ووأل ثم  نن قول، دوَّ شأن،  « التسول» ى سهأقه سبق كن ككته   ه، تح ة 

 مس هاىحة ددأبي  ا يخحو [214 البقتة] ژ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

 هأ تى ذي وعض اآليأ  القتآنهة « التسول»كمأ الدبحها الذي يودب البكأ  كن، ا يأكى إا مع تح ة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ «  التسول»كتثت م أ يأكى مع تح ة « النبى»الدى كثبت كن، يأكى مع تح ة 

ھ  ژ ل [األنفأل] ژ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                ۋ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ل [األحواب] ژۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى  ائ   

  .  هذا [األحواب] ژڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
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مس  30كمت مس هللا لتسول، ودبحها مأ كنول، إله، مس وحىل وله  ت أ ظس الجأتم مس كن اآلية تح، 
 إن أ كدنأول دالقد، و س حول،. « األحواب»سوهة 

ھ  ھ  ھ  ھ  ژ قن كطحق دحى تدأب هللا ت أ  ى قول، كعألى  « التسول»كمأ اادأء الجأتم وأن تح ة 

ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې          ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 

ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ       ىئ        ىئ    ىئی  ی  ی  ی  جئ   حئ  

حهكب يدحو د» هو تالم ا يسدحق دنت التا دحه،ل وإا  كهل يقول هللا دس القتآن إن،  [الطالق] ژمئ  

قن  «التسول»يعقم كن يدحو القتآن مأ  ه، مس اآليأ ؟ ومثم ذلك أد ، كن تح ة  ؟ تم«آيأ  هللا مبههِنأ 
كأكى و عنى تالم هللال كْي صفة مس صفأك،ل ويسدحهم كن يكون مق واا منهأ النبي مح ن ت أ  ى قول، 

. كتي تم ي كننأ مثال [الفدي] ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   ژ كعألى  

ال ق وا تو اإلي أن وأهلل وهسول،ل وتذلك كعويت هللا وكوقهتن وكسبهح،. وقن كن نسبهِي تالم هللا؟ إن 
ككته  اآليأ  الدى يدقنم  ههأ ذتت شخ هس كو شه هس ثب ا يعوا الض هت وعن ذلك إا دحى واحن  ققل 

ژ ل [34 الدووة] ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ مثم  

ل ودحى [117 ط،] ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ ل [11 الج عة] ژ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ

 ذلك  ال مشكحة تنأل وا مو ع كيضأ لحذلقأ  الغبأء ال أسخةي 

ووعنل  أوا كن كخدب اهاسمممممدى تذن وبعض الخطوط البأهأة  ى شمممممخ مممممهة النتدوه كح ن صمممممبحى 
ضمممأ  ى ذا  الوقت كي من ممموه مأخوذة مس تدأوأك، تو  إن، يندو إلى ااسمممدعأنة وألدنخم األجنبىل ها 

حم كقنم، ال عأه ممممة الوطنهة رووألذا  اإلسممممالمهةل الدى يده هأ اون سممممأىت طهوف ال عأه ممممة وأنهأ 
كسمممعى إلى الحكب وأألسمممألهى النموية الدى سمممدنمت الوطس تح،  ال كبقى من، شمممه أكل الحهب إا مأ نأاي و، 

قب،ك مس ت أ يح« هسأه ال  تي والعتوى أهس الوطنهة ال  تية والشه  األتبت لحر»خألن محهى النيس 
نة وهذا الدنخم حسمممممممب أ ذتت. والدنخم األجنبىل ت أ جأء  ى تالم،ل تو الدنخم األوهوى  ااسمممممممدعأ

 واألمتيكى. 

إلى ال عأه ممممة »وإلى القأهئ وعض مأ تدب، تويدبنأ  ى تذا ال ممممنال وتو مأخوذ مس مقأل وعنوان  
كن شممممعأها  النأصممممتية  ى «  »ل نع الحتب األتحهة القأامةال  ممممتية  ا ون مس ااسممممدعأنة وأألجنبى 

ه ض الدنخم ااجنبى لب كعن كالىب الع مممممت الحألى. ااسمممممدع أه القنيب اندهىل وم وقن ثبت لنينأ وألنلهم 
الع حى ان ذلك ااسدع أه ك ضم وكتثت كحضتا وشفقة مس ااسدبناا ال ححى الحألى الذي ك أع البالا 

دسأ أ كن يدخفى حأتب  تا خحل شعأه الوطنهة لهسدأثت وحنن وألوطس ويكون الشعى والعبأا. لب يعن مس
تح، كسهتا  ى قبضد، ويقوم  ههب ونوه اإلل، يعو مس يشأء ويعذب مس يشأءل  أذا كنخم ال جد ع النولى 
 الحن أع دس حقوق اإلنسأن كو لطحى اإلصالك السهأسى والني قتاطهة َتىَّ ذلك الفتا يت ض ذلك معدبت
ادوة العنل واإلصالك كنخال  ى الش ون الناخحهة ا كتكضه، العوة الوطنهة والقومهة. لقن آن لهذا الغبأء 
كن يندهى مس دقولنأ. ان د تنأ الجنين تو د ت القتية العأل هة الواحنة الدى كب الغأء ال كأن والومأن 

النولى  نسأن ومد دعأ وح أية ال جد ع ههأل والدى كصبي  ههأ الفتا العأاي مسدحقأ لحد دع وكم حقوق اا
الذي جعحد، ثوهة ااك ممممأا  شممممأتنا دحى تم مأ يحنث  ى العألب مس اندهأتأ . شممممعأها  النأصممممتية 
والقومهة والسمممممحفهة الوتأوهة لب كعن كدفق ود مممممت حقوق اإلنسمممممأن الفتا الذي يجى دحى الحكومأ  ان 

ا ون لح عأه ة ال  تية ان كعأيش الع تل و ا ون كع م لخنمد، وه أتهد، ا لدسحب، تتامد، وحقوق،. 
لهأ كن كدخحت مس ذلك الدتاث ال أ مممممموي وكخأطى ال جد ع النولى كطألب، وألدنخم الفوهي السممممممتيع 
انقأذ م ممت وحضممأهكهأ وسممكأنهأ مس حتب كتحهة قأامة لس كبقى ولس كذه. إذا كصممت شممهوع النأصممتية 

وا ى ه ض الدنخم األجنبى حتصأ منهب دحى ثقأ ة وألهة  حهدذتتوالهسأه والسحفهة السهأسهة والنينهة دح
ان  أهس الوطنهة ال  تية والشه  األتبت لحهسأه ال  تي والعتوى ااسدأذ خألن محهى النيس ا يتي 

  «.وأسأ  ى الدنخم ااجنبى اايجأوى اقتاه الحق والعنل
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 ممت قن ا ممطهن  األقبأط ا ممطهأاا وتو يؤتن كن ج هع النول اإلسممالمهة الدى كعأقبت دحى حكب م
شممنهعأل ومس ثب نتان يسممدفو األقبأط إلى كن يهبهوا وين عوا دس كنفسممهب تذا الظحب ال سممد تل واصممفًأ إيأتب 

ل  ى الوقت الذي يحيه تو وتم ككبأع هشأا خحهفة دحى َوْص نأ نحس ال سح هس «مسح هس وال ؤمنهس»وألـممـمم
األقبأط وألذا  »دى يومنأ تذا ومأ وعنن إلى مأ شمممممأء هللا  ج هعأ وألشمممممتك والكفت ونءا مس ال مممممحأوة ح

نتاتب مس خالل كأهيخهب الطويم كتثت النأس كعت أ لال طهأا وال بت دحه،ل منذ ا طهأا التومأن 
 ى حكب اقحنيأنوس وتتاتالل إلى اا مممممممطهأا  ى  دتا  مخدحفة  ى الع ممممممموه األموية والعبأسمممممممهة 

سالمهة ألن اإلسالم يت ض الظحب. تأن األقبأط وا يوالون يدح حون وال  حوتهةل وا نقول  الع وه اإل
اا طهأا مأ اسدطأدوال ووهثوا حدى اآلن صبتا دحى ال كأهن ين عهب إلى ال وين مس السحبهة والسكون 
وال غأاة  ى الحذه وكوقع الخطت وطحى األمس واألمأن وأي وسمممهحة. وذلك يجعحهب كتثت مس  هتتب مس 

  تيهس اسدحقأقأ ل عنى اإلي أن الظأتتيل كي األمس واألمأن. ووألدألى  نن ال عدِني دحههب ال سح هس ال
يكون ونف  القنه كوعن النأس دس اإلي أن و عنأن الظأتتي ومعنأن ااددقأاي كيضممممممأ حه  يخألل كعألهب 

ثأها لحسالم س إيالقتآن الكتيب الدى سندعتض لهأ  ى حهنهأ... واألقبأط ال  تيون وألذا  كتثت ال  تيه
و عنى السالم وال سأل ةل « اإلسالم»وال سأل ة واألمس واألمأن. وتب وذلك كحق البشت ج هعأ ووصل 

 «.و عنى األمس واألمأن« اإلي أن»وووصل 

وتو يقل ااى ممأ وكوممنا  ى خنممنق كمتيكممأل وا يحممى إا سمممممممعممن الممنيس إوتاتهب و تت  واة والعفهل 
ي ل ن ممى هىأسممة الج هوهية سمموانيك وكح ن األخضممت ودحى سممألب رالذي لب يج ن مس يندون إلى الدتشممم

ْت منذ وقت قتيى وعض مس يندسى إلى اإلسالم مس التجأل والنسأء  ى  البغنااي وكمهنة واوا رالدى كمَّ
صمممممممالة الج عة ودخطهق مس كمتيكأ ااخم إحني الكنأى ك وتذلك مجني خحهم رومأ كاهاك مأ مجني 

كحن إا دحههبل وا يخطئ متة واحنة  هكل لسمممممممأن، دس ال سمممممممح هس و أ  ههب خحهم؟كل وا يثنى دحى 
ال حأوة والدأوعون والفقهأء وال فستون ودح أء الحني  كج عهسل وح، كن  يقول تح ة طهبة  ى كي مسحب 
يحى اين،ي ومقأان  ى كوى وكت ود ت ه ممى هللا دنه أل الحذيس هسممب له أ  هه أ صمموهة تتيهة وشممعةل 

 ى الفأهوق شممممه أ طهبأ دحى اإلطالق إا ونهل حسممممن، سمممموءا واصمممم أ إيأن وكم دأه ومنق ممممة   حب يدتك
نهيق كن، تأنت ل، حنوة  ى ظهتنل تذان ال قأان  وكع ممى واسممدبناا وانغالق ذتسل ت أ اادى دحى ال ممهِ

 مدأحأن ل س يتين دحى موقع،  ى ال شبأكي 

بة مس كقبأط ال هجت  وكجدوئ وألفقتة الدألهة الدى ي نك  ههأ مجني خحهم روتو مس  الة ال دع ممممممم
الذيس يََتْون  ى الحقبة اإلسمممممممالمهة مس كأهي  كهض الكنأنة ج حة اددتا مممممممهة خأط ة ينبغى حذ هأ مس 
الكالم حدى كسممممممدقهب األموهل ومس ثب  ننهب يندون ال سممممممح هس إلى العواة إلى ايس كجنااتب ت أ يقولون 

حَّْوا دس ايس الدوحهن ويهنموا مسممممأجنتب ويبنوا مكأنهأ تنأى كل له ممممبحوا مثحهثهس م ممممحهبهس مثحهب ويدخَ 
قضمممممممهت »قأىال إن، تو وسمممممممعن النيس إوتاتهب الوحهنان الحذان يعأونأن، دحى ونأء مسمممممممجن ل، وألمثأل،  

ت  ههأ وأاسممالم الحقهقى القتآنى الذي تأن دحه، خأكب النبههسل ودأنهت  ههأ  دشممتيس دأمأ  ى م ممت كوشممهِ
لجأتحهس. كتتت لهب جأمعة األأتتل  ظحوا وهاىى مس مسمممممممجن الى مسمممممممجن يطأهاوننىل مس مطأهاة ا

 أنقطعت  ى وهدى اصمممممحى مع كتحى  عوقى وعض اتحى وأاددقأل والدعذيى ألنهب ي مممممحون معى ااخم 
وهدىل  أنقطعت دس الذتأب الى وحني ووهدى. كي كختجونى مس وهدى الذي ونهد،  ى قتيدى لهكون وهدأ 

ت الى كمتيكأ وحن الحتية النينهة  وجن  ال دطت هس قن سممممبقونى  ى الدحكب  ى ال سممممأجن ومسممممجنا. ج 
ووجن  نفسمممممممى  ى نف  العولة الدى كعوا  دحههأ. ولكس ا يوال السمممممممؤال ال ؤلب يحي دحى دقحى  كا 

ل نسهة ا يوجن هلل كعألى مسجن حقهقى ي كس كن نذتت  ه، اسب هللا كعألى وحنن ونبشت  ه، وألقهب ااسالمهة
مس العنل والسالم والدسأمي والحتية وحقوق اانسأن والني قتاطهةل كحك الحقوق الدى سبق وهأ القتآن 

قتنأ؟ كا ي كس كن يوجن مثم تذا ال سمممممممجن ااسمممممممالمى الحقهقى  ى كمتيكأ وحن  14العألب الحني  منذ 
دقحى الى كن شمممجعنى دحى  الحتية والني قتاطهة والدسمممأمي وحقوق اانسمممأن؟ ظم تذا السمممؤال يحي  ى

البوك و، لقتاىى صممنيقى النتدوه سممعن النيس اوتاتهبل ه هق النضممأل والكفأك  ممن الطغهأنل  ى جحسممة 
  ى وهدى  ى منينة ااسكننهية مقأطعة  تجهنهأ اامتيكهة تأن معنأ الكأكى ال حفى ال نيق مجني 
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كحنثت دس ا مممطتاهي لح مممالة  ى  خحهمل كخذنأ نسمممدعهن  ههأ ذتتيأ  ال أ مممى وآمأل ال سمممدقبم.
وهدىل وشمممكأوي القتاء ال سمممح هس ال دنوهيس  ى كمتيكأ مس كخحل خطبأء ال سمممأجن وجهحهب وال ممموهة 
السه ة الدى يقنمونهأ دس ااسالم. كخذَنأ الحني ج الى  توهة وجوا مسجن يدعحب  ه، ال سح ون ااسالم 

ي كس كن كنبت  ه، نواة ل نهسمممممممة يدعحب  ههأ كى ة الحقهقى البعهن دس الدطتف وثقأ ة ااهتأبل والذي 
يبشتون وأاسالم الحقهقى وهس ال سح هس لهثبدوا لحغتب الدنأقض وهس ااسالم والدطتف. اقدتك النتدوه 
سمممممعن النيس اوتاتهب كن ككوج، وهذن الفكتة الى القتاء ال سمممممح هس  ى تم مكأن طألبأ التكي وال شممممموهةل 

ي القأهيء  ى كن نقهب مسمممممجنا  ى مقأطعة األسمممممكننهية  ى واية  تجهنهأ وتأنذا ك عم. مأ هكيك دويو
يكون قحعة لحن أع دس الدعألهب الحقهقهة ال نسممممهة لحقتآن الحكهبل ولهكون  ه، منهسممممة يدعحب  ههأ ويدختت 
كى ة مسممح ون يواتبون الع ممتل د ممت الني قتاطهة وحقوق اانسممأن؟ كعضممهنتب لهذن الفكتة ي كس ان 

 «.ى حهو اامكأنل وانأ  ى اندظأه هسأىحكبينقحهأ ال

وتو يتي كن مس حق كمتيكأل حفأظأ منهأ دحى م ممممألحهأل كن كفعم ونأ ووألننهأ مأ كشممممأءل و ى ذا  
الوقت يندقن ال سمممح هس األواىم لفدحهب البالا ونشمممتتب الدوحهن ونل الدثحه  والثنوية والوثنهةل ت أ يندى 

ة األقحهأ  النينه»لقأكحة مده أ إيأتب وأإلهتأب وا ممممممطهأا األقحهأ   دحى ال سممممممح هس الحألههس ال وادب ا
وال ذتبهة والعتقهة دنننأ كدعتض لنهجأ  مخدحفة مس اا مممممممطهأال ويسمممممممتي الدعدهب دحههأ حدى لو 
وصمممم األمت الى اهككأب ال ذاوي العتقهة ت أ حنث مس قبم  ى العتاق ثب  ى ااه وه. اذا  شمممم الدعدهب 

تاه العنل ولحن أع دس ال ظحوم اكه نأن وألدنخم  ى شممممممم وننأ الناخحهة ووألدآمت دحى وكنخم الغتب اق
العتب وال سح هس. حنث تذا حهس كنخحت كمتيكأ والغتب ا أثة  حأيأ ااه وه األ أهقة ال سح هس مس 

 وم ان الدعدهب قن ي مممم الى كجأتم اوه كمتيكأ«. كشمممقأؤتب العتب ال سمممح ون»مذاوي كهككبهأ  ى حقهب 
والغتب  ى ح أية مسح ى توسو أ مس ااوأاة الج أدهة دحى يني ال تب ال سهحههس ألن، ا ي ي ان 
نذتت كي ايجأوهة ألمتيكأ والغتب. مقأوم تذا الدعدهب والدجأتم كنطحق حنأجتنأ وأل مممممتاع حهس كتسمممممم 

ودب الذي ك إحني ال نظ أ  الوتأوهة األمتيكهة شممممكوي تأذوة إلى ال ممممحل العتوهة كشممممكو مس الد ههو
وقود،  ى مجد ع ال سممممممح هس األمتيكههس. وتب دأنى متتو اوس خحنون وصممممممأحب، اتدوه سممممممعن النيس 
إوتاتهب حهس  دي و تاحة محل األقحهأ   ى الوطس العتوى مطألبأ وأدطأىهب حقوقهب وأل سأواة والعنلل 

لقومهة أا مس ادأة ا دعتض ا ممطهأا وك دهأل معنوي لحشممخ ممهة شممأهك  ه، مثقفو ااسممدبناا وااسممدعب
العتوهة و كت السمممدهنهأ  العظهب الى ادأة السمممحفهة الوتأوهة السمممهأسمممهة مع ذيول الحأتب ال سمممدبن القأىب. 

 كول ك ج هعأ تب الذيس كواتت وهب ثقأ ة العبهن.

سدعذاب ظح ، سواء تأن  ان ثقأ ة العبهن تى د حة هاي ة لهأ وجهأن  األول الخنوع لحقتيى الظألب وا
خأ ك نأ. ك ن، كجنبى مخدحل د هة اآلختل اي األجنبىل ل جتا ا ثأنى تو تتات حأت أ. والوج، ال وأ كو  و ك

األجنبى يبنك وأل خدحل معنأ  ى الناخمل ال خدحل اينهأ ومذتبهأ ودتقهأ ولغويأل ثب ي دن ويدضخب لهش م 
ونأ  واأااا احدكأت،األجنبى الغتيى  ى الخأهت. تح أ أاا  الفواهق وهننأ ووهس األجنبى وأاا  قوك، 

اأاانأ دناء ل، مه أ  عم مس خهت لنأ. ينطبق تذا دحى الغتب وكمتيكأ وألذا ل  أذا قنمت كمتيكأ خهتا 
 هى مؤامتةل واذا ك ت ت كمتيكأ و قأ ل  ححة شعبهأل وتذا تو واجى كي حكومة  ى العألب وأسدثنأء 

ن، ا يع م ل  ممححة الشممعوب العتوهة ت أ حكومأكنأ ال قنسممةل اشممدعم الهجوم دحي التىه  األمتيكى أل
لو تأن هىهسمممممأ لحوايأ  ال دحنة العتوهة وله  اامتيكهة.  ى نف  الوقت  أن الحأتب ال سمممممدبن ال ححى 
يتككى مأ يشممممممأء مس جتاىب ويجن مس ينا ع دن، وي جنن ويفسممممممت تم خهبأك، الثقهحة  ى  مممممموء الدآمت 

الشعبهة السأوقة لوجنكهأ كنطبق دحى تذن الحألة ال ت ههة. اامتيكى وااستاىهحى. ولو هاجعت األمثحة 
 َضْتب الحأتب لنأ شتف ومثم كتم الووهىل ونحس نبحع ل، الولقل وهن أ ند نى ألمتيكأ الغحق.  أذا خهبت 
نأ وقهتنأ. ا  هأ احبأطنأ ودجونأ و شمممممممح هأ لكى نفتن  ه وألغحق  ه وأاهنأ نحس  نأ ولب كغحق  كأ كمح امتي

ه دحى الح أه رتم دت ت ال ق مموا و، اآلن يأصممأحبى؟كل اذن دحهنأ وألبتادة ألنهأ لس نسممدطهع ان نقن
 «.كتا ولس كنهق ولس كت   مثم الح أه
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وتو يتاا تذن الفكتة ال جتمة الخطهتة  ى مقأل ل، آخت يهأجب   ه، األسمممممممدأذ  ه ى توينيل الذي 
 ة ف كمتيكأ وعض الذيس لهب صحة و نظيسدشهن توين  وأخدطأ» ضي دالقد، وأمتيكأ  تا دحه، قأىال  

القأدنة واسمممممممدجواوهب حول معحومأ  دس القأدنةل ويدخذ مس ذلك ذهيعة اكهأم امتيكأ وأندهأك حقوق 
اانسمممممممأن. ان، ينقم تذن ال عحومأ  د س ينا ع دس حقوق اول ك ال خدطفهسل وتي ال نظ ة اامتيكهة  

«Human Rights Watch  .»  ى حألة حتب معحنة جنينة  ى نودهأ يسمممممدخنم ت أ ينسمممممى ان كمتيكأ
 ههأ ااهتأوهون الفكت النينى لدحويم الشمممممممبأب البتيء الى قنأوم مدحتتة كنفجت  ى كي أمأن و ى كي 
مكأن. وتى كمأم تذا الخطت ال جهول  هت ال تىى محومة وألن أع دس كمنهأ  ى الناخمل خ مموصممأ وكن 

دحى الدتاب األمتيكي يقومون  ههأ وغسهم م  الشبأب  ال دطت هس يسهطتون دحى كتثت مس كلل مسجن
والذيس يحدجون دحى امتيكأ تب األمتيكهون انفسهب مع كن مأ كقوم «. اسدشهأايهس»ال سحب ودحويحهب الى 

و، كمتيكأ تو كمت مشتوع  ى حألة الحتبل كمأ  هت ال شتوع  هو مأ يقوم و، ااسدبناا العتوي والدهأه 
قدم واخفأء قسمممممت  لح فكتيس ال سمممممأل هس النادهس لالصمممممالك. ويقل  ه ي ال دطتف مس ا مممممطهأا و

توين  وقح ،  ن كول ك ال  ححهسل وم وي هن وقح ، وألدحتيض  ن مفكتيس مسأل هس ا ي حكون حوا 
 وا قوة.

ويدحنث وعنتأ د أ يسمم ه، وأاسممدقواء األمتيكي الذي يسممعى لحهه نة دحى العألب. دحى كن، له  دهبأ 
اولة كن كسعى لالسدقواء والد كهسل وم العهى كن ككون كي اولة  ى خهبدنأ القويةي كمتيكأ اآلن دحى كي 

تى كتبت قوة  ى العألبل وله  دهبأ كن كحأ ن دحى مكأندهأ. وقن سمممممممبقهأ  ى احدالل متتو القوة األولى 
كحممن ان تممذا   ى العممألب امبتاطوهيممأ  مس الفتادنممة والفتس والتومممأن والعتب واانجحهول ولب يقممم

ااسممدقواء دهى  ى حن ذاك،. وا ألنأ نفخت وأاسممدقواء العتوى الذي تأن  ى دهن اامويهس والعبأسممههس 
والعث ممأنههس. ان ممأ يممأكي العهممى حهس يسمممممممدخممنم ااسمممممممدقواء اسمممممممدعبممأا اآلختيس ت ممأ حممنث مس تممم 

ن صأه  القوة األولى  ى اامبتاطوهيأ  السأوقة دحى كمتيكأل ومنهب العتب ال سح ون. كمتيكأل وعن ا
العألبل لب ك أهس نف  مأ اهككبد، اامبتاطوهيأ  السممممأوقة مس احدالل واسممممدعبأا. قبحهأ دأشممممت كمتيكأ 
عأل هدهس  كم كوهووأ حول ال سمممممممدع تا ل ثب اخحت الحتوهس ال قأ منعولة و ق مبنك مونتوا وعهنة دس ك

ا السممممو هدي كيضممممأ لحن أع دس الني قتاطهة لحن أع دس الني قتاطهةل ثب اخحت  ى حتب وأهاة مع ااكحأ
والحتيةل وسممقق ااكحأا السممو هدي لهظهت الدهأه السممحفى دنوا لححتية مخدتدأ نودهة جنينة مس الحتب 
الفكتية الدنمهتيةل وونك تذا الدهأه وأاددناء دحى كمتيكأ  ى دقت ااهتأ  أ مممممممطتتأ الى النخول  ى 

ه كحنينن كو ح مممممممأهن. كثنأء ا أدهأ دس الني قتاطهة حتب  مممممممن دنو خفى مدحتك مدنقم مس ال دعذ
وأني رالفحبهسكل  هأ نأأي ر ى كوهوأكل والطغهأن ال سمممممممأنن  كمتيكأ الشمممممممعوب الواقعة كحت الطغهأن ال
والطغهأن السو هدى الشهودي ركوهوأ الشتقهة وتوهيأ الجنووهة و هدنأم الجنووهة وك غأنسدأنكل وحته  

أمت ودحتوت الشممممعى العتاقي من، كيضممممأ. وتى اآلن كندو ال سممممدبنيس الكويت ال حدحة مس صممممنامل ثب ق
العتب الى ااصمممالك السمممهأسمممي والدحول الني قتاطي سمممح أ لدفأاي الحتوب األتحهة والدنخم األجنبىل 
وكعحس هسممممممم هأ كنهأ لس كفتض اي قتاطهة مس الخأهت دحى العتب. اا كن ااسمممممممدبناا العتوى يت ض 

ونجن  ه ى توين  ينقب دحى كمتيكأ تذا الدنخم ااصممممالحي ويعدبتن مس  ااصممممالك السممممح ى الناخحى.
 «.  لواأم الد كهس

وتو ينا ع دس إستاىهم ويدهب األوطأل ااسدشهأايهس وأنهب اندحأهيون يجحبون دحى كنفسهب سخق هللا 
كن و جتاء كفجهتتب كجسمممأاتب  ى ال مممهأينة ال جتمهسل ويتي كن إلسمممتاىهم الحق تم الحق  ى البقأءل

العهى  هنأ نحسل وكننأ نعحق  شمممحنأ وخهبدنأ وكخحفنأ دحى شممم أدة إسمممتاىهم البتي ة ال سمممكهنة الدى يهناتأ 
الفحسمطهنهون اإلهتأوهون ال دوحشمون كدناء الحهأة والدقنم والحضمأهة. ويجن القأهئ تذا الكالم التتهى 

مل وتذا 2005ة 2ة 27تدب،  ى « كهأالع حهة ااندحأهية األخهتة  ى اسممتاىهم وااا» ى مقأل وعنوان  
 ن ، تأمال 
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تأن تنأك كقنم ايجأوى  ى الع حهة السممممح هة دحى ال سممممدوي التسمممم ى حنث  ى ق ة شممممتم الشممممه  »
األخهتة. ومس ال  كس كن كفتأ ااكفأقأ  التسممممممم هة كقنمأ كتثت  ى ال سمممممممدقبم القتيىل ولكس قن كظم 

لسممح ى وعهنة د أ يجتي منسممأقة الى كهأه الت ض لحسممالمل الج أتهت العتوهة ال عنهة كسممأسممأ وألدعأيش ا
األمت الذي لس يخنم د حهة السممممالم والدعأيش السممممح ى. السممممبى يتجع الى دأمحهس اسممممأسممممههس  األنظ ة 
العتوهة ال كتوتة شممعبهأل وال عأه ممة األصممولهة ااهتأوهة. والج أتهت العتوهة  ممحهة لهأكهس القوكهس 

ن ال دنأأددأن اكفقدأ دحى ككتي  ال ممممممموهة الن طهة ألسمممممممتاىهم  ى ذتنهة ال دنأأددهس. تأكأن القوكأ
الج أتهت العتوهة وااسمالمهة وحه  ك مبي اسمتاىهم تى العنو الوحهن لكم العتب وال سمح هس والذي ا 
 سبهم لحدعأمم مع، اا وألعنل وااهتأب دحى اسأس ان ال تاع تو صتاع وجوا وله  صتاع حنوا.

ة الدى كتدى د حهة السمممالم وقدهأ اآلن تى الدى كححق اوحا الضمممته وأسمممتاىهم دحى النظب ااسمممدبنااي
ال ني ال سدقبحى. انهأ كشدتي وقأءتأ  ى السحطة دس طتيق لعبدهس مدنأقضدهس  األولى موجهة ألمتيكأ 
والغتب واسممتاىهم دس طتيق ااسممهأم  ى اكفأقأ  السممالم ال تححى وهس اسممتاىهم والفحسممطهنههس لدكون 

ألي األمس ااسممممتاىهحى  ى ال ني القتيى ال نظوه. ووذلك كسممممدت ممممى كححك النظب كمتيكأ والغتب ل مممم
واسممتاىهمل وكفحت مس مطألى ااصممالك الني قتاطى وكناول السممحطة. الثأنهةل وتى األخطت والسممهأسممة 

 ل تى كوجه،  ضممممى الج أتهت ونق دهأ واحبأطهأ نحو1952ال سممممد تة وال سممممدقتة لدحك األنظ ة منذ 
اسممممتاىهم وأددبأهتأ العنو الذي يجى ان نوحن صممممفو نأ كجأت،ل والعنو الذي يهنا مسممممدقبحنأل والذي ا 
يكل دس الدآمت دحهنأل والذي تو سمممممبى تم النكبأ  الدى كحهق ونأ. ودحى كحك الشممممم أدة يدب كعحهق تم 

الغتوى هحى وااصمممالحأ  وكأجهم تم ااسمممدحقأقأ ل ويدب كفسمممهت تم الفشمممم  ى  ممموء الدآمت األسمممتاى
واألمتيكى. وتكذا ونا مس ان يدوج، الغضى الشعبى وااحبأط نحو العنو الحقهقى الذي ا أع الحقوق 
وختب البالا وقدم األوتيأءل وتو نظأم الحكب ال سمممدبنل  أن ذلك الغضمممى يدوج، نحو اسمممتاىهم. وحدى 

ْ طجتَّ ال سدبن الى ال شأهتة  ى د حهة سالم كدنأقض مع العناء الذي يؤجج،  ن استاىهم  أن، ا  اذا ا
 يهدب ودبتيت ذلك لحج أتهت تى كظم الكتاتهة ألستاىهم تى العقهنة الحأت ة.

ال عأه مممة األصمممولهة ال دطت ة األهتأوهة كشمممأهك نظب الحكب  ى اسمممدغالل اسمممتاىهم دنوا يجى ان 
كتيس  دننتب ينقسب الى معسكدوحن األمة دحى حتو،. اا كن لح دطت هس اسبأوهب األختي النينهةل  ألعألب 

معسكت ااي أنل وتو معسكتتب وحنتبل ثب معسكت الكفت الذي كقبع استاىهم والههوا  ى كحق اهجأك،. 
واذا تأن الجهأا واجبأ  ممممممن ال سممممممهحههس  ى الغتب وامتيكأ  هو كتثت قنسممممممهة والحأحأ  ممممممن النولة 

ألب لحقضمممأء دحى تم الههوا حسمممى مأ ااسمممتاىهحهةل وتى ال عتتة ال قنسمممة الدى سمممدحنث  ى نهأية الع
يؤتنون،  ى كاوهأكهبل ويعدقنون ان، ا مفت منهأل ويسممدعنون لهأ ودجذيت الكتاتهة اسممتاىهم وتم مأ تو 

 يهواي.

تذن تى الثقأ ة الدى كتوهنأ دحههأ  ى ال مممغتل ثب صمممأه  كشمممن قوة مع كعأظب ال ن السمممحفى الوتأوى 
أ  والج عهأ  وال مممممممحأ ة العأاية واالهكدتونهة والقنوا  ومع ككأثت ال سمممممممأجن وال ناهس والجأمع

الفضمممممأىهة. تذن الثقأ ة وجن  كن مممممأها لهأ وهس القوي السمممممهأسمممممهة األختي مس الهسمممممأهيهس والقومههس 
والفأشمممههس الوطنههس. تحهب كحألفوا وغهت دهن مكدوب دحى حشمممن تم البغضمممأء نأحهة اسمممتاىهم وكمتيكأ 

تذا العناء ال دتسممم  لس كسمممأوي كحك اانفأقأ  التسممم هة شمممه أ. وتذا مأ ألنحهأأتأ ألسمممتاىهم. و ى ظم 
يعت ، ال سممدبنونل الذيس سممأت وا  ى انجأحهأ لهخندوا اسممتاىهم و كسممى وقدىل وهن أ تب قن حفتوا لهأ 
 ى ال سمممممدقبم الغأمأ كنسمممممل امكأنهة الدعأيش السمممممح ى وهس العتب والههوا وكجهو لحتوب قأامة. تذن 

 حهدهأ دشتا  األلوف مس األوتيأء دحى الجأنبهس. تنأك العشتا  مس الضحأيأ الذيس  األلغأم سهكون
شهوخهب. وكحك الجنة تى األمم البأقى  سهب امال  ى مسدقبم ا ضم  ى الجنة حسب أ كقنعهب  يفجتون انف

الننهأ.  نلنيهب وعن ان ك قنتب األسدبناا والفسأا تم ححب كو كمم  ى الح ول دحى حقوقهب األنسأنهة  ى تذ
الضمممممممحأيأ كجنتب  ى دشمممممممتا  الشمممممممبأب األوح، مس طحبة الجأمعأ  الذي ين ع، الدحتيض اادالمى 

 ال دواصم  ن استاىهم  هدسحم الى استاىهم لكى يجأتن كو ي و  وتو ا ينهي شه أ دس القدأل 
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 انهب مجتا شمممبأب  ض شمممأء سممموء حظ، كن يكون م مممتيأ  ى تذا الع مممت الك هى. وتىوالن أع. 
ظأتتة منمتة ومتشَّحة لحدكتاه طأل أ وقى الحأل دحى مأ تو دحه،. ولكس  ى ال تا  القأامة قن يكونون 
كتثت مهأهة وخبتة وتفأءة واسدعنااا وحه  يفحدون ويقدحون اوتيأء استاىهحههس. الضحأيأ ايضأ مس الههوا 

ندحأهية اية. ان كحك الع حهأ  ااااستاىهحههس ال ننههس صتدى الع حهأ  ااندحأهية الدى جعحوتأ اسدشهأ
تى سممالك اول ك الضممعأف الضممحأيأ العتب وال سممح هسل وونا مس كن يدوج، الكفأك  ممن ال سممدبنل وتو 
العنو الحقهقى الذي ا قتتب ودذوهب وكذلهب وصممأاه حقوقهبل  أن، وغسممهم ال   يدوج، نحو اسممتاىهم  ى 

كحأصممت العقم العتوى ال سممحب مس طفولد، الى  ظم كتبت ح حة ادأىهة اسممد ت  ألتثت مس خ سممهس دأمأ
 تهولد، كن ع، ا عأ الى تتاتهة تم مأ تو استاىهحى ويهواي. والشبأب العتوى ال سحب تب الضحهة.

 ى كي وحن  ى العألب كجن الشممممممبأب دنوان ااقبأل دحى الحهأة والدفدي واانفدأك دحى ال سممممممدقبم ألن، 
كجن الشبأب منغحقأ مشنواا لح أ ى يفكت  ى ال و  اتثت مس ال سدقبم. كمأ  ى م ت والشتق األوسق 

لهنخحهب النأهلهد دع تو وألحوه « وعض الكفتة»الحهأةل يتين كن يتحم الى الجنة مفجتا نفسممممممم، ومع، 
العهس  ى الجنة وعن كن  قن كمح،  ى الووات والع م والسممكس. ال شممكحة كن دنا الشممبأب تو األ ممخب  ى 

وا سمممممهظحون وهذن العقحهة ال تيضمممممة ااندحأهية  سمممممهنجي الدخطهق الجهن ى نسمممممبة السمممممكأن. واذا تأن
لح سممممدبنيس العتبل الذيس قتهوا كأجهم ال عتتة النهأىهة مع اسممممتاىهم لألجهأل القأامة مقأوم كن يد دعوا 
سحطة والثتوة  ى تذا الجهم. كذن  أل سدقبم يح م مخأطتجنية لع حهأ  اندحأهية  تب وحنتب وأحدكأه ال

حة طأل أ ظحت الثقأ ة الدتاثهة السممحفهة سممأىنة يعوأتأ األسممدبناا والفسممأا. والع حهأ  ااندحأهية سممالك مقب
 دأك ا كعتف مدى وكيس وتهل يضتب. وا سبهم ل واجهة تذا السالك إا وسالك  كتي دقحى اسالمى 

 مس ااخم الثقأ ة اإلسالمهة ذاكهأ لهعتف تهل يخأطبهأ ويقنعهأ.

نفأقأ  التسممم هة دحى مسمممدوي الق ة لس كجني شمممه أ  ى إقنأع الشمممبأب إلىهة كن كحك اال ح مممحة النهأ
ال طحون والنأقب وال أأوم. وم سممممددوينتأ كفأق أ ألن كول ك الحكأم ال سممممدبنيس ال كتوتهس ان أ يعبتون 

نل أدس كنفسممهب وله  دس شممعووهب. ووألدألى  أن الكتاتهة لهب ا ون كن كنعك  دحى مأ كسممه وا  ى إنجأ
 حسى كعبهتتب. « اسدسالمأ مخويأ لحعنو ال ههونى»خ وصأ إذا تأن الشبأب ال أأوم يعدبتتأ 

ا ون مس اإلصممالك الني قتاطى واإلصممالك النينى لدجذيت السممالم  ى الشممتق األوسممق واا سممدظحون 
 «.ككدبون اكفأقأ  هس هة دحى ال أء لس ك نع القأام مس كنهأه النمأء
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 الفصل الثامن 
 قرآن وكفى مصدًرا للترشيع !ال

 كلمة أخرى عن  
 أحمد صبحي منصور

الكدأب الذي ندنأول، الهوم ل، ق ةل وق ة مخوية ل أحبهأل لكن، تكم مناوه دتيق يحأول كن يويهس 
لهأ إلى وسمممأم شمممتف ونبم. وَْهنَ كن هللال الذي يأوى إا كن يظهت الحق مه أ طأل لهم  الفضمممهحة وكن يحوه

السواال قن كوقع صأحبنأ  ى شت كد أل،  فضي نفس، ونفس،. تهل؟ لقن هوي لنأ ق د، مع البأطم الحألك 
القذا ى دأمال وكم جهنن كن يجعحهأ شمممهأاة دحى ك دع، وألشمممتف والكتامة والحتية واسمممدقالل الضممم هت 
م توتتاتهة ااسممدبناا السممهأسممى والفكتيل لكس تأنت هلل القوي القأتت مشممه ة كختيل ومشممه ة هللا  وق 

اً نقتك مأ خط، قح ،. قأل   مأ كدت ، كن كحن ال سممممح هس ال سممممدنهتيس  ي كل أنهأ »مشممممه ة. ولكس كعألَْوا كوه
 ي لهبهأ يقدتك دحههب نشمممممت مؤلفأكي « ال تتو العأل ي لنهاسمممممأ  وكوحأث الكدأب األخضمممممت»تدى إلى

لواء  وقدهأ تأن القذاف يت ع«. األحتاه»ويعته هب و عأهتي مع السمنههههس ومقأاكي األسبودهة  ي جتينة 
إنكأه السممنةل وتأن خ ممومي  ي م ممت يؤلفون مسممبقأ هوايأ  دس دالقأ  وهننأ. ولب يفكت كحنتب  إذا 
تأن تذا صممحهحأ  ح أذا كدأنى الفقت  ي م ممت؟ ول أذا ا كشممن التحأل إلى إحني الجأمعأ  الحهبهة كنعب 

يعت ون كن ال فكت الحت يسممدحهم كن يكون كجهتا لني  ههأ و أ تأن ينعب و، وعض أمالىي وكالمذكي؟ ا 
ك  حأتب مسمممدبن. قن كحجأ سمممحطة مسمممدبنة لنشمممت تدأب لي مضمممطتة كو كشمممجع نشمممتن إذا تأن ذلك يحقق 
م ممممممححة وقدهة لهأ وا يسممممممدطهع كذنأوهأ مس الفقهأء ااجدهأاَ  ي كألهف،. حنث تذا  ي وعض تدبي الدي 

ل الذ  تدبدج، «حن التاة»مثال احدفحت السممحطة ال  ممتية وكدأوي   كثبت الدنأقض وهس اإلسممالم والدطتف.
 ي كدقأب ا دهأل صمممممممنيقي النتدوه  تت  واةل والذ  يؤتن وأالة قطعهة كن دقووة قدم ال تكن كنأقض 
هد، الج أدأ  اإلهتأوهة إلى هموأ السممممممحطة  اإلسممممممالم.  دب نشممممممتن متا  دنينة ألن ااكهأم وألتاة وجه

و حأوا  اا دهأل. لذا تأن تجوم شممهوع األأتت دحى تذا الكدأب معدنا. وم كنهب ال  ممتية واحقدهب 
ك دوا كن ال تكن ا يجْقدَم ولكس يجْسدَدأب  قق. نف  الحأل مع الحكب القذاف  ي لهبهأل الذ  هكي  2002سنة 

ا الدالقي أن تذكن وعض تدبي قن كشمن كأه العقهن ال هووس وألثقأ ة والفكت واإلدالم. و ى تم األحوال  
ااسدثنأىي محكوم دحه، مقنمأ وأن يكون ج حة اددتا هة اسدثنأىهة  ي العالقة وهس دقحهدهس مدنأقضدهس  
دقحهة ااسدبناا وااسدعبأا الدي ا كتي  ي الكأكى ال ثقل إا هاق أ  ي مواتبهأل ودقحهة ال فكت الحت 

الدأهي  ويدعقح، ويتي تهل يخحن القحب ال نأ مممم  الذ  يسممم و ونفسممم، دس حطأم الننهأ ومواتبهأ ألن، يقتك
 ويند ت ااى أ دحى سهل الطغهأن. ا ي كس لحعقحهدهس كن يدفقأ حدى كثنأء كحك الج حة ااددتا هة.

. و ى «القتآن وتفى م مممنها لحدشمممتيع»اك مممم وي مسممم ول لهبي تبهت واكفقنأ دحى كؤلل لهب تدأب 
، لهب. يقول ال ممحفي الهأم ال حهجىل الذ  كأوع ال و مموع كسممبودهس وألضممبق اندههت مس كألهف، وكدطهد

معي وحكب صمممالك، وألقهأاة الحهبهة وقدهأل كن القذاف قتك الكدأب وكدجب، ووا ق دحى نشمممتن دحى كسمممأس 
 طأل أ لس ووا قتج «. ا. دبن هللا الخحهفة»وكغههت اسمممب ال ؤلل لهكون « ل أذا القتآن؟»كغههت العنوان إلى 
صمممحى مأ تدبت. وتأن مقتها طبع الكدأب  ي القأتتة لهوأع  ي م مممت كوا. و ودت يغهتوا شمممه أ  ي 

إحني ال حجبأ ل وتأنت كع م  ي ال طبعةل حهس قتك  صفحة مس الكدأبل  أوحغت مبأح  كمس النولةل 
ي ل  قته م أاهك،  «الشتيل جنا» دحفظوا دحى ج هع نس  الكدأب وكهسحوا نسخة من، إلى األأتت 

اهتوا رت أ قهم لي وعنتأك كنني ال ؤلل الحقهقي لحكدأب. و عال ح حت دتوة نقم تم نسممممممم  الحألل إذ ك
الكدأب لدحقه، إلى كولى األمت الحهبههس دحى الحنوا. كب نشت نس  الكدأب  ي لهبهأل ولكس قأمت دحه، ح حة 

ني، هدت لالسممممنههس الحهبههس كيضممممأل  وا ق القذاف دحى م ممممأاهك، ألن مو ممممة كو توجة إنكأه السممممنة و
 «.وكصبي مشغوا وحعبة كختي. وانشغم الج هع دس وقهة مسدحقأكي ال ألهة لنيهب و  أدت
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تذا مأ قأل، صمممممممأحبنأل وتو تالم ا ينخم دقم كي طفم دننن ذهة مس العقم والدفكهت. والواقع كن 
هأ ن، كن يخألل دنالجهأ  العأل هة إيأتأ تى الدى كخطق ألمثأل، وكضع ل، األوامت والنواتى الدى ا ي ك

الذي « كوو قحى هتهل»مه أ ونا األمت وتأن، يد ممممممتف مس امأ ،. كتي مس ذلك ال سممممممدنهت الجَ دَأَْلِ س 
يحى الثقأ ة تم تذا الحى  أك ممممم وأل سممممؤولهس الحهبههس مس كحقأء نفسمممم، دحى كنأىى النيأه ووجْعن ال واه 

«  مفكت حت»الحهبههس ودحك الستدة؟ وتم يحهق وـممم ولَفَت نظتتب إلى صأحبنأ؟ ول أذا كب ااكفأق وهن، ووهس
كن يضمممع ينن  ى ين مس يقول تو نفسممم، دن، إن، مسمممدبن ومدخحل دقحهأ وثقأ هأ ت أ وصمممل القذا ىل وا 
يكدفى وذلك وم يؤلل ل، تدأوأ وأل قأيه  الدى يحناتأ تول وتأننأ  ى وهشممممة نجأهة ك ممممنع طحبههة َطبَِألىه 

ع هم؟ ومأذا يعنى مأ قأل، مس كن الغأيأ  وهن، ووهس مسدبن مدخحل جأتم مثم وأل واصفأ  الدى يعههنهأ ال
القذا ى رحسممممى وصممممف، تول وله  وصممممفى كنأك قن كحدقى  ال يسممممدنكل ال فكت الحت الكتيب كن ينسممممى 
اسمممدبناا ال سمممدبن وكخحف، وجهح، ويدعأون مع، لقأء َدَتضه مس الننهأ قحهم؟ وانظتل دويوي القأهئل إلى 

صممويحبنأ دس ال سممؤولهس ال  ممتيهسل الذيس يقول تو كيضممأ وعظ ة لسممأن، إن، تأن يدعأون معهب مأ قأل، 
ه ب اسممدبنااتب وكخحفهبل إلى كن انقحبوا دحه، وونكوا يضممطهنون،ل  أنقحى تو ونوهن دحههب وقأل  ههب مأ 

وله  تالمى قأل، مألك  ى الخ ت وعن كن تأنت دالقد، وهب سمم نأ ودسممال رومتة كختي  تذا تالم، تول 
ة  هودب كن، تأن يدضمممموه جودأل مع كن،  ى ذلك الوقت تأنت  كنأك. والعجهى كن، يحأول كن يحبهسممممنأ الِع ه
ال مممحل واوه النشمممت الحكومهة ال  مممتية كنشمممت ل، مقأاك، وتدب، دحى نطأق واسمممع وكحدفى وهأ كي أ 

ا  كذيألهأ منقأاة ل، تم اانقهأا مع كن،احدفأء. وتم تذا طبعأ له  وال مقأومل وَْح،َ الشهتة الدى ككد، كجته 
يعنو كن يكون تويدبأ مس النهجة التاوعة كو الخأمسممممممة كسممممممحووًأ ولغةً و كًتا ت أ سمممممموف يدبهس مس تذن 
النهاسمممممممة ه ب تم الدنفجأ  والدهحهال  الدى يدحنث وهأ دس نفسممممممم، وه ب تم الطبول والوموه الدى 

 ميك أحب،  ى دو ، النشأأ الحأقن دحى اإلسال

وي ضمممممممى الكويدى راهجة هاوعة كو خأمسمممممممةك  ى تذو، وجتكك، دحى قحى الحقأىق وكويهس البأطم 
سمممممممنة مس ال  مممممممأاهة يقنم لك حجة  14وتأ تو الكدأب اآلن وهس ينيك دويو  القأهئ وعن » هقول  

ذ أنأصعة ا يبقى معهأ دذه وألجهم. وعن قتاءة تذا الكدأب سددضي الحقأىق وسهوول الجهم ويبقى اكخ
القتاه دس د ن ودس دحب  إمأ وألدبتؤ مس البخأه  و هتن ن مممممممتةً هلل كعألى وهسمممممممول، الكتيبل وإمأ 
ون مممتة البخأه  وكى ة الحني   ي ظح هب هلل كعألى وهسمممول، الكتيب. تم منأ حت  ه أ يعدقنل وسمممهكون 

ا  ي  ي الجنة كو الخحومسممم وا كمأم هللا كعألى يوم القهأمة د أ اخدأهن لنفسممم،ل وسمممهحقى الجواء وألخحوا 
 «. الجحهب. إنهأ قضهة خطهتة ومس ولهة كخطت

ل وله  تأىنأ  ه والذي يقتك تذا الكالم وا يعتف شه أ دس صأحب، سهظس كن، كمأم إنسأن َحهِىهِ نَِقىهه كَِقىه
ود،  يحأول  ههأ كن يضممتب اإلسممالم  ى مقدم حسممب أ خطق ل، ال خططون ونفخوا  ى كنف، ونفثوا  ى هج

إن، يتيننأ كن ندبتك مس كحأاي  التسول الكتيب ومس البخأهي «. القذهة»قأاه دحى إنجأأ تذن ال ه ة كن، 
و هتن مس العح أء الذيس حفظوا لنأ تذا الشطت الكبهت مس ايننأل ونسحهِب ألمتيكأ ونب ب لهأ وألعشتة دحى 

 وتاءة الشممممهأطهس ونعومة كدتا ممممنأ وتتامدنأ وايننأ وحأ ممممتنأ ومسممممدقبحنأ وثتواكنأ. يقول تم تذا  ى
مح   تالمهبي دحى كننى حهس كقول تذا ا كادى لحبخأهي د  ةل وم تم مأ كقول، كن، دألب دظهب كو َّت 
دحى الجأنى الذي كخ ت  ه، ووذل  ه، جهواا تتي ة دبقتية. لكن،ل قبم ذلك تح، ووعن ذلك تح،ل وشت 

و تويدبنأ تذوًأ إلى يخطئ وي مممهىل واألحأاي  الدى ج عهأ تو وكمثأل، لهسمممت ق تآنأ دحى دك  مأ يَْعوج
 مس ينا عون دس سنة النبى دحه، ال الة والسالم مس القول وذلك. 

كمأ كعحهم صممويحبنأ وأن، ا يتين كن يكون تنأك قتآن لح سممحب  هت القتآن الذي وهس كينينأل واسممدشممهأاجن 
ل  هو كعحم  ى  هت محح، ك أمأل دحى ذلك وبعض اآليأ  الكتي أ  الدى ا صمممممممحة وهنهأ ووهس مأ يقول

وتح ة حق يتاا وهأ وأطمل إذ مأ مس مسمممممممحب يقول إن تنأك قتآنأ آخت  هت القتآن الذي نعت ،. كمأ تدى 
األحأاي   قن د م كصمممحأوهأ وكم مأ لنيهب مس اتد أم وكنقهق دحى كن يج عوا تالم هسمممول هللا ال دعحق 

يب وكنظهب ال جد ع واألحكأم الشممتدهة... ومأ إلى ذاك. وألنيس واألخالق والذوق السممحهب والد ممتف الكت
 وا يعنى تذا كن تم مأ  ه، مس هوايأ  مع وم مس الخطن. وَْهنَ كن إمكأن كستب الخطن إلى تدأبه مأ ا 
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يعنى كونال وا ينبغى كن يعنىل كن ننبذن ونحقى و، وهاءنأ ِظْهِتيًّأ.   أ وألنأ لو تأن تذا الكدأب يضمممممممب 
م أ يسممأدننأ دحى  هب القتآن وك ثمم الطتيقة الدى ينبغى كن نطبق، وهأ  ^ك ممت أ  هسممول هللا كحأاي  و

دحى كهض الواقع ونسدخحت من، األحكأم  ه أ يسدجن مس كموه حهأكنأ؟ تذا تو متوق الفتسل ومأ دنان 
حَت و،ي   إن أ تو كضههع وقتل وكتاين موادَب وادأَوي ا كسأوي ث س الحبت الذي سججهِ

القتآن الكتيب تو الكدأب الوحهن »دحى تذا  حهس نقتك ألح ن صبحى من وه تالمأ مثم قول،  و

وئ  وئ   ۇئ   ژلح سحب  ا إل، إا هللال وا تدأب لح سحب إا القتآن تدأب هللا. يقول هللا كعألى  ي ذاك، العحهة  

خب  مب   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب 

ل  أهلل وحنن تو الولي الذ  ا يشتك  ي حك ، كحنال والقتآن تو وحنن [ك27 ل26 الكهل] ژىب  يب   

الكدأب الذ  كجوِحَى لحنبي وا مبنل لكح أك،ل ولس يجن النبي  هت القتآن تدأوأ يحجأ إله،. والنبي ا يحجأ إا 

. والنبي كيضأ له  لني، إا [الجس] ژہ  ہ  ہ  ہ    ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀژ هلل كعألى هوًّأ وإلًهأ  

. «واكم مأ كجوِحَى إلهك مس تدأب هوك. ا مبنل لكح أك،ل ولس كجن مس اون، محدَحنا»القتآن محدحنا ومحجأ  
ل حهس نقتك ألح ن صبحى من وه تالمأ مثم تذا  نننأ «تذا وألنسبة لحنبي دحه، السالمل  كهل ونأ نحس؟

يخحق األوهاق د نا تهال يسدطهع القتاء كن يححظوا كادهى ينن دحى كتاوهوة الثالث نعتف دننىذ كن، 
وهقأ . ذلك كن، يدهب ال سح هس و أ ا يقول، كو يعدقنن كي منهبل إذ َمْس ِمَس ال سح هس يخحق وهس القتآن 

قول تو نفس، يالكتيب وتدى الحني  النبوي الكتيب ويقول دس السنة النبوية إنهأ قتآن آخت؟ وإذا تأن 
لحدشتيعل كي كنهأ ا كسأِمت دننتب القتآن وا ي كس كن « ال  نه الثأنى»إنهب يَعجنهون سنة هسول هللا 

 كسأمد،ل  هم تنأك الهم وعن تذا دحى صنق مأ نقول؟

كمأ اآليأ  الدى يحأول كن يحويهأ تى يخنع القأهئ وأنهأ نولت  ى دح أء الحني   حهسمممممممت إا هاًّا  
تهسل الذيس تأنوا يضمممهقون صمممنها وألقتآن ومأ يندو إله، مس كوحهن وكنويت ومأ يع م دحى دحى ال شمممت

 تسممم، مس قهب نبهحة وناً م أ تأن دننتب مس دأاا  وكقألهن  هت إنسمممأنهة ت أ وهنتج  ى اهاسمممة سمممأوقة. 
كم ثب   ح أذا ندالدى وألن مموأ القتآنهة لخنمة األتواء ال نحت ة واأل تاض الخطهتة الننسممة؟ ومس 

مأ سمممممممهقتؤن القتاء معى اآلن تو تالم له  ل، كي محم مس اإلدتاب وا ال نطق وا العقمل  أآليأ  
عَْت ااخم إطأه ا  الكتي ة الدى يسممموق، تويدبنأ  ممم س تذا الكالم تى آيأ ل اندجِوَدْت مس إطأهتأ ووج مممِ

د، ا كصمممممممحأوهأ. وهن كن لعب دالقة لهأ و،ل ه بةً مس تويدبنأ  ى الدشمممممممويش دحى العقول والدحبه  دحى
 كجوأ دحى مس لهب  ى هؤوسهب دقول يفكتون وهأ. 

ويحفت النظت كن هللا كعألى وصل ذاك، العحهة وأن، الحقل ووصل إنوال القتآن وأن، كنول، »يقول  

ىئ  ىئ    ېئژ وألحقل ووصل القتآن نفس، وأن، الحق. دس وصل هللا كعألى وألحق يقول الحق كعألى  

 ل [32 يون ] ژ ی  جئ  حئ ىئی   ی  ی 

ژ . ودس إنوال القتآن وألحق يقول كعألى  [30 لق أن] ژڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ . ودس وصل القتآن وأن، الحق يقول كعألى  [105 اإلستاء] ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

وم إن هللا كعألى ي ل الحق . [62 آل د تان] ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ژ ل [31  أطت] ژٻ  ٻ  پ  پ    

ھ  ھ  ھ      ے  ژ ل [الواقعة] ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ القتآني وأن، الحق الهقهني ال طحق. يقول كعألى  

. وجأء  ال هغة وألدأتهن.  نذا تأن هللا قن كتتمنأ وألحق الهقهني  كهل نأخذ مع، كقأويم ظنهة [الحأقة] ژ

َوَصل هللا كعألى القتآن وأن، حني ل وكحنَّي ال شتتهس »ويقول  «. مع كن، ا مجأل  ي النيس الحق لحظس؟

  ژڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  ژ كن يأكوا وحني  مثح،  قأل  كعألى  
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ژ . وَوَصل القتآَن وأن، كحسس الحني   [الطوه]

.  نذا [23 الومت] ژ ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

كتتمنأ هللا كعألى وأحسس الحني   كهل ندتت، إلى  هتن؟ وكو ي هب العوة كن ال نق تح،  ي حني  

. وكودن هللا كعألى مس يكذهِب وحنيث،  ي [87 النسأء] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ هللا كعألى  ي القتآن  

. وكتن هب العوة كن اإلي أن ا [القحب] ژٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ القتآن  

خت  مت  ىت  يت  ژ يكون إا وحنيث، كعألى  ي القتآن الكتيبل  قأل  ي آخت سوهة ال تسال   

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ . وككته نف  ال عنى  ي قول، كعألى  [ال تسال ] ژجث   

ل وتى ادوة لنأ لندفكت قبم كن [األدتاف] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ

يأكي األجم ال حدوم. وم إن هللا كعألى يجعم مس اإلي أن وحني  القتآن وحنن مقدتنأ وأإلي أن و، كعألى 
وحنن.  ك أ ا إي أن إا وحني  القتآن وحنن  كذلك ا إي أن إا وأهلل وحنن إلهأ. وت أ كن ال ؤمس يكدفي 

ڇ   ژ وحنن إلهأ  هو كيضأ يكدفي وحني  القتآن وحنن حنيثأ. وجأء  كحك ال عأني  ي قول، كعألى  وأهلل

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      

د سك وأحأاي  كختي . وذلك الذ  يجْعِتض دس آيأ  هللا شأن، كن، ي[الجأثهة] ژڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ يقول كعألى  «. لهو الحني » هت القتآن س أتأ القتآن  

ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  کک  

ن هأ ت إقنأدنأ ك. كتي تهل يظس تويدبنأ كن، يسدطهع وهذا ال نطق ال د[لق أن] ژگ  گ  گ  گ   

تاك القتآن وااسدعأ ة دن، وأقأصهت هسدب وإسفننيأه  دح أء الحني  تب تكفأه قتيش  يتينون اطهِ
 ودأاا  الجأتحهة وكقألهنتأ ودقأىنتأ وختا أكهأ وكشتيعأكهأ؟

نأ وقول، كعألى شممممممأن،   ڦ  ژ ل وقول، سممممممبحأن،  [38 األنعأم] ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ وتو يحأجه

ل مد مممموها كن، ي كن، ااسممممدنال و، دحى وجوب اسممممدغنأء [89 النحم] ژڄ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

ال سممحب وألقتآن دس تم شممىء آخت. والحق كن، لو تأن صممأاقأ  ى تذا الذي يقول لكأن كولى و، كن ي وق 
تدب، ومقأاك، وكن يتيحنأ مس ال ناع الذي يتتقنأ و، دحى النوام. كله  القتآن قن ذتت تم شىءل ووههس 

ءل ولب يفتط  ى كي شممىء ت أ يفهب العأمىم مثم تذن اآليأ ؟ ومن، تذا السممؤال الذي تنأ نسمم ع، تم شممى
إذا تأن القتآن  ه، كبهأن تم شمممىءل  كهل لب يذتت دنا األه فة الدى » ى صمممبأنأ مس وعض مس حولنأ  

ط  ىإننأ ا نشأكه كن القتآن قن وههس تم شىء ولب «. كندجهأ ك تان م ت دحى سبهم ال ثأل؟ ذتت كي  يفتهِ
م لنأ القول  ى مهنان  شممممىءل ولكس و عنى  هت ال عنى الذي يقول، صممممأحبنأ. إن القتآن إذا تأن قن   ممممه
العقأىن حسممى حأجدنأ إلى ذلك  نن، تثهتا مأ يكدفى وتسممب الخطوط العأمة  ى مهنان السممهأسممة وااجد أع 

 أ الدى كدجنا مع األيأم. وااقد أا مثال ثب يدتتنأ نسدخحت منهأ مأ نعألج و، مشأتحن

وقن تأن التسمممممول تو كول مس قأم ودطبهق مبأائ القتآن واسمممممدختات األحكأم الدف مممممهحهة مس مبأاى، 
وكشممممممتيعأك، العأمة وكطبهقهأ دحى الوقأىع الدى كسممممممدجن تم يومل  كهل يجْطحَى منأ كن نه م مأ كتت، لنأ 

تآنل و ى ذا  الوقت نأخذ وكالم تم مس تىه التسمممممممول الكتيب دحى اددبأه كن، يدنأقض مع إي أننأ وألق
 حس النبي يوم القهأمة سهع»وابه م س ا يحسس الفهب وا الكدأوة السحه ة؟ دجبتج لك يأ أمسي كمأ قول، إن 
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وتاءك، مس كول ك الذيس كتتوا تدأب هللا وتجتون جتيأ وهاء م مممممأاه كختي ومعدقنا  مأ كنول هللا 

ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې   ژوهأ مس سحطأن. يقول كعألى  

 هو ككتيت لالكهأمأ  الظأل ة الدى ا يَِكمه وا يََ مه » [ الفتقأن] ژې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

مس كوجهههأ لعح أء الحني  خأصمممةل وال سمممح هس دأمةل إذ ا يوجن مسمممحب يسمممدعهض وكدى الحني  دس 
كنهأ كسممممأدننأ دحى  هب القتآن وكطبهق مبأاى، وكشممممتيعأك، دحى كحسممممس وج، تدأب هللال وم تم مأ تنأك 

م كسل ونا مس اانفال   ى كجواأ الفضممممأء اون  ممممأوق وا هاوق ت أ يفعم كح ن صممممبحى من مممموه 
ة ويقل وألنبوة والتسأل ^وهشأا خحهفة ومس يحل لفَّه أ. تذلك كي كس كن يعحس النبى وتاءك، م س يشهن ل، 

؟ وإذا تأنت الشمممممهأاة ل ح ن «كشمممممهن كا إل، إا هللال وكن مح نا هسمممممول هللا»الذي يقول   مع مس يكفهِت
 وألنبوة والتسألة تفتا وشتتأ وإث أل   أ تى الشهأاة يأ كتي الدى كجْتِ ى هللاَ وهسولَ،؟

حجق، القتآن»تأن دحه، السالم »وك ت أك، يقول تويدبنأ   ^ودس كحأاي  هسول هللا   هقل و،ل وحق«خج

حجق  ي ال فهوم القتآني تو [القحب] ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ژ حهن ذ كن يكون دحى خحق دظهب   ل والخج

النيس. وتم تنأك كدظب مس ايس هللا؟ وخأهت نطأق التسألة تأنت لحنبي كقوال وك ت أ   ي حنوا 
س كعدبت جوًءا موشتيد، وكعأمالك، الخأصة والعأمة ومس ولهأك، ودالقأك،ل  هم تذن األقوال واأل عأل 

النيس؟... مح ن دحه، السالم  ي حهأك، خأهت الوحي تأن حأت أ وقأىنا دسكتيأ وأوجأ وصنيقأ ألصحأو، 
وجأها  ي ال سكسل وتأن مثالً كدحى  ي ذلك تح،. وتأن   هي الحسأنل وقن نجي  ي إوالن الندوة وككويس 

 هةل وقن كغحى دحههأ ونجي  ي النهأية األمة وإقأمة النولة. وقن واج،  ي حهأك، مشأتم سهأسهة وشخ
و هأهك، ولبأقد، وتهأسد،. ووألطبع انعك  دحه، كحهأنأً  عل اإلنسأن  ي ااخح، كو مس ال حهطهس و،. 
وكقوالج، وك عألج، خأهت الوحي القتآني تأنت كعك  ذلك. والقتآن ذتت كقوااً لحنبيل وامدنح،  ي وعضهأل 

ثحة   ي  ووة ونه ختت ال سح ون وعنا قحهم لهواجهوا قأ حة  فوج وا ودأكب،  ي وعضهأ اآلخت. ونعطى كم
وقنوم جهش  خب يفوقهب دناا ودنةل وتتن ال سح هس اخول الحتب خو أ. والقتآن ي وه ذلك ال وقل 

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ژ  هقول  

تذا ال وقل انبتي القأىن نبي هللا يشجع كصحأو،ل وسجم هللا  . و ى[األنفأل] ژڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ ل وذتت مقألد،  ي تذا الشأن  ي معتض ال نك  «القول»ل، تذا 

. قأل لهب النبي  ي ذلك ال وقل  كلس يكفهكب كن ي نتب هوكب [آل د تان] ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  

؟ إذن تذا حني  لحنبي القأىن  ي معتتة ونه ذتتن القتآن  ي معتض ال نك. وثالثة آاف مس ال الىكة
و ى  ووا  ذا  العستة رانظت كيهأ القأهئ إلى تذا الكالم التتهك والفكت ال شو ي وأهلل دحهك مأ معنى 

؟ك كثأقم ال نأ قون دس الختوتل وهن أ جأء وعض  قتاء ال سح هس يتينون « ووا  ذا  العستة»

ونول  . ژڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ژ لكس له  معهب هاححة وا م ونةل  أددذه لهب النبي قأىالً  الختوتل و

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ القتآن يتوي الحأاثة  

ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

. قأل لهب النبي  ي ذلك [الدووة] ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ 

ل  هذا حني  متكبق وظتو ، ال كأنهة والومأنهة شأن مأ سبق  ي  ژڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ژ ال وقل  

 ووة ونه. و ى قضهة أوات أين وكطحهق، أوجد، الدي كصبحت أوجة لحنبي دحه، السالم يقول كعألى  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ 

 . كمت هللا كعألى النبي كن يجعم أينا يطحق أوجد، ثب يدووجهأ النبي [37 األحواب] ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
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 ه أ وعن لكي يقضى النبي د حهأ دحى دأاة الجأتحهة  ي اددبأه أوجة ااوس وألدبني وطحهقد، مثم أوجة 
منهس حتت  ي كأوات كادهأىهب إذا قضوا منهس وطتا. وتأن ااوس الحقهقيل وحدى ا يكون دحى ال ؤ

ل ولكن، كحتت وقأل العك  ك أمأل  نول القتآن يؤنى «َطحهِْق أوجدك»لوين  « يقول»ينبغي دحى النبي كن 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ النبي ويحكى القول الذ  قأل، واسدحق وسبب، الدأنهى مس هو،  

ل قأل، النبي لوين وس  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ حني  لحنبي تو . إذن تنأ  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

حأهثةل وذلك الحني  كيضأ متكبق وظتو ، الومأنهة وال كأنهةل ولكن، حهس قأل، النبي لب يحألف، الدو هق 
 ه،. وال تاا كن، تأن لحنبي  ي كحتتأك، ودالقأك، ال دعناة كقوال وكحأاي ل وتذن األحأاي  تأنت متكبطة 

الومأنهة وال كأنهة الدي قهحت  ههأ والدي يسدحهم كن كدكته  ي ك  د ت احق ونف  األحناث وظتو هأ 
واألشخأأ والظتوفل ألن، كأهي  مضى واندهى وأندهأء كوطأل، وموكهبل ولب يبق من، إا العبتة والعظة. 

تة ال ننهةل وتى ى الفدوسهتة النبي  ههأ الكثهت مس األحناث واألقوال ال نسووة لحنبي  ي الفدتة ال كهة و 
كأهي  يجوأ دحه، ال نق والكذبل وله  ااخالً  ي ايس هللا كعألى وأ  حأل. كمأ مأ كوهان القتآن مس 
قََ ته يخته النبي مح ن  هو الق ت الحق الذ  ا يأكه، البأطم مس وهس يني، وا مس خحف،. واإلي أن 

خأهت الوحي القتآني والدي كوهاتأ « النبي» وهذا الق ت ينخم  ي إطأه اإلي أن وألقتآن  إن كقوال
ت خأه« النبي»القتآن تي ق ت لحعبتة نؤمس وهأ   س إي أننأ وكم حتف نول  ي القتآن. وكقوال 

الوحي القتآني والدي تدبهأ التواة  ي السهتة وعن و أة النبي تي كأهي   ه، الحق والبأطم وال حهي 
 «.القوالواىلل ولهست جوءاً مس النيس دحى اإلط

وكنأ ككسمممممممأءل  إذا تأن النبى تو ال ثأل األدحى  ى الخحق والسمممممممحوك والعقم والف مممممممأحة والندوة 
 ، والدخطهق والقهأاة العسممكتية والودأمة السممهأسممهة ت أ يقته صممويحبنأل  كهل كواكى ال سممحَب الحقَّ نفسممج

سمممممدفأاة مس تذا الدتاث دحى إت أل ذلك الدتاث النبوي العظهب والبنء تم متة مس جنين اون محأولة اا
الذي يقول  ه، تويدبنأ ق أىن َوْلَهى لهسدنيت  هفأج نأ وأن دحهنأ نبذن ك أمأل وإا تنأ مشتتهس تأ تيس؟ ثب 
إذا تأن الوحى قن دأكب، دحه، السممممالم  ه أ لب يوا ق، دحه،ل و ى ذا  الوقت لب يعدتض دحى شممممىء م أ 

ك ال يحق لنأ كن نفهب كن تذن األحأاي  والد مممت أ   وصمممحنأ مس كحأايث، وك مممت أك، الشمممتيفة األختيل
كحظى مس القتآن وألت ممممممأ والقبول؟ كا يتي القأهئ كن الكويدى يدخبق كخبطأ دنهفأ وا يسممممممدطهع كن 
يهدني إلى الختوت مس ال أأق الذي كوقع نفسمممم،  ه، سممممبهال؟ والكأكى يقول إن مأ وصممممحنأ مس هوايأ  

خطأ. وكعحهقنأ دحه، تو كن دح أء الحني ل ت أ تو معتوفل لب كحأاي  هسمممممممول هللا  ه، ال مممممممواب وال
ل وتو الهم دحى كنهب قن وذلوا جهواا جبأهة ^يقبحوا تم مأ وصمممحهب مس تالم كو  عم منسممموب لحتسمممول 

 ى ك حهت سمممممممند، الكتي ةل وإن تنأ ا نسمممممممدطهع الودب وأن تذن الجهوا العبقتية ا يخته منهأ ال أء  
لحنبى هاتأ وعض العح أءل وتنأك كحأاي  كختي ا يط  س إلههأ القحىل وم منهأ  هنأك كحأاي  منسمممووة 

مأ ا يقدنع و، العقمل لكس ذلك قحهم ووج، دأم. كمأ صمممممممويحبنأ  قن  ألى  ى الت ض مغأاة هتهبة وادأ 
نامة نإلى اطهتاك األحأاي  النبوية ج حة وكف ممهال. وتذا تو مفدتق الطتيق وهننأ ووهن،   هو إلى سممكهة ال

 رسكهة الذي يتوك  ال يتجعكل كمأ نحس  نتجو مس هللا كن ككون سكدنأ سكة السالمةي 

وا ينبغى كن ننسممممممى مأ كمتنأ و، القتآن الكتيب ومأ يذتهتنأ تويدبنأ و، مس اكخأذ هسممممممول هللا كسمممممموة 
تذن  وة؟ إنكسمموة لنأ ثب ننبذ مأ تأن يقول، ويفعح،؟  فى كي شممىء إذن تو لنأ كسمم ^حسممنةل إذ تهل يكون 

ا ووعن تذ»ل عضمممممحة مضمممممحكةي كمأ الطنطنة الدأ هة  ى تالم، الدألى  ال كسمممممدحق  هت ااأاهاء. قأل  
الدو ممهي ريق ممن القول وأن، له  تنأك شممىء اسمم ، السممنة النبويةل وم القتآن  ققك سممهسممد ت الدسممأؤل  

« تي القتآن  قق سممنة التسممول»كلهسممت لحتسممول سممنة؟ ويسممدنهك السممأىم حهس يدذتت دنوان البح   

ه السؤال   ۇئ          وئ  ۇئژ واإلجأوة  ي القتآن. يقول كعألى  «. كلهست لحتسول سنة خأهت القتآن؟» هحوه

.  حب يقم هللا كعألى  [21 األحواب] ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   

 «. ل وإن أ قأل  كسوة حسنة«نهة حسنةقن تأن لكب  ي هسول هللا سج »
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سمممأ  وهللا ثب وهللا إنى ا كسمممدطهع كن كهي  ى تذا إا شمممغم وهحوانأ ل وكسمممدغتب كن يكون تأكب، منههِ
سممممأوقأ  ى الجأمعة األأتتيةي لقن تنت مدعأطفأ مع تذا التجم حهس سمممم عت و، كول متة  ى مند ممممل 

اسممممة روتو الث أنهنأ  مس القتن ال ن ممممتمل إذ تأن كحن طال و، وكحهة الحغة العتوهة وجأمعة األأتت وألنهه
بل وتأن مس وهس مأ كخبتنى و، كن  ق ونأ الكالم و ته جأه لنأ  ى القتيةك  ى أيأهة لى  ى القأتتة  شمممممته
تنأك اتدوها ر ى قسمممممممب الدأهي   ه أ كذتتك اسممممممم ، تذا واقًعأ مع ال سمممممممؤولهس  ى الجأمعة  ى وعض 

ـال شأتمل و ه ت من، كن ال ـ ْون و وتتامأكهبل وكطحعنى « األولهأء»سبى تو ح حة النتدوه دحى مس يجَس َّ
تكهس اهاسهدهس لحنتدوه ال ذتوه قحهبده أ ستيعأ ونحس جألسأنل وتأن كعحهقى كننى ا   ى حهنهأ دحى مذتهِ

تكهس مأ ي كس كن يؤاَخذ دحه،  دأذن. ثب كسممكسممدطهع كن كجن  ه أ سمم عدج، وا  ه أ  ََتْهكج، مس صممفحأ  ال ذتهِ
ته حدى هكيد، سمممنة  م  ى ننوة 1996مت  األيأم لدطحعنى مس كمت التجم دحى كشمممهأء ا كجَطْ  ِسج وا كَسمممج

تنأ ننأقش  ههأ كنأ وا. جأوت ق هحة وا. يحهى إسممممممم أدهم تدأوأ لج أل البنأ يندو « آ أق دتوهة»وجتينة 
أمأ ودة مس النأس كقدحب دحهنأ الننوة اقدح ه، إلى كجنين الفق، كو شممممىء مس تذا القبهم حه   وج نأ و ج 

سدهأءتبل و ه ت مس وعض الحأ تيس كن تذا كح ن صبحى من وهل وتذا  لفت كنظأه الج هع وكثأه ا
 النل وتذا  النل وتذا  الن م س ا كذتت اآلن كسممممم أءتب. ثب كوني ا. من ممممموه ه بد،  ى الكالم دحى 

 مممموع الننوة كية صممممحة رولعح، ككحب دس إنكأه السممممنة الفوهل ووسممممتدة شممممتع يدكحب  ه أ لب يكس ل، و و
الشممممتيفةل وكهجو كا ككون الذاتتة قن دبثت وى لطول ال نةكل وادنًا الحأ ممممتيس كن يوجو الكالم وكن 
يعطههب  ى النهأية  تصممة ل نأقشممة مأ يقول. إا كن الوقت كخذ ي ضممى وتو منطحق ا يحوي دحى شممىء 

إله، منيت الننوة األسدأذ مجني دبن الحطهل مس وجوب ااخد أه حدى كو دحى كحنل وا يبألى و أ نبه، 
يعطى اآلختيس الفتصة لقول مأ دننتب. و ى النهأية  وج نأ و،ل وقن اندهى م أ كهاا الخوض  ه،ل يدتك 
الننوة تو ومس مع، ج أدةً ت أ اخحوتأ ج أدةًل احًسأ وذلك ودنن كن يعطى الحضوه الفتصة ل نأقشة 

وا دحه، وألبقأء مأ اام ا يتين. ولب مأ قأل. وق ن تأن مس هكيى كن يدتتون ين مممممممتف دحى هاحد، وا يححه
هة ومالمح، الغحهظة. وقن تأنت تذن  قأسممممممم ك، ال هأك ونظتا حة م أ يبع  دحى ااهك يكس منظتن كحك الحه

ْحَوَهة هكيى ال نأسبة ومأ ظهت  ههأ مس دنم الدوام، وآااب النخول والكالم واان تاف دأمال تأمأ  ى وَ 
  ه،ي 

وتأ تو ذا التجم قن َأته ونفسممم،  ى مآأق كحسمممى كنهأ سمممدجت دحه، مس الووأل والخسمممتان كشمممن م أ 
جتك، دحه، حدى اآلنل ولسممممممموف يننم يوم ا ينفع الننم حهس ي ثم كمأم هللا النيأن وله  ل، مس كمتيكأ 

كظس التجم إا يعتف مأ تو متكك  َدْون وا نأصتل وم لس يكون ألمتيكأ نفسهأ دون وا نأصت. ا 
 ه، مس وأطم وخطه ةل إا كن النفق الذي اخح، ا يسممممممم ي ل، وألتجوعل والدهأه الذي يأكى مس وهاى، 
يكسمممممح، تسمممممحأ إلى األمأم حه  كقبع الهأوية  ى آخت النفق  أ تةً  أتأ لدبدحع مس كسممممموق، األقناه إلههأ 

يه لسمممخأ أك، وي اودالدأ  مممالاك، وكم مأ كوكهت مس قوةل  ننى كك نى ل، كن يجفهق ومع ذلكل وه ب ك مممنهِ
ويتجع ل أ  أهق، مس ااند أء إلى اإلسممالم وال سممح هس. ومأ ذلك دحى هللا وعويول  هو سممبحأن، وكعألى ا 
يعجون شممممىء  ى األهض وا  ى السمممم أء. و ى ظس العبن هلل كن كمتيكأ نفسممممهأ والغتب تح، قن ينقحبون 

 يأم نتجو كا يكون وعهنا جنا. مسح هس  ى يوم مس األ

دحى كننى قبم كن كاخم  ى منأقشممممة مأ قأل صممممويحبنأ كواه كن كنب، إلى ثغتة منهجهة قأكحة  ى تالم،ل 
 هو يهأجب ال حنهثهس واألحأاي  الدى يتوونهأ تجومأ شمممنينا ا يجْبِقى وا يَذَهل لكن، مع ذلك يعد ن دحههب 

ي مأ يقولون، شمممهنًا م مممفًّى تح أ ظس كن، يسمممدطهع كوظهف،  ى وي مممنهق هوايأكهب ك أم الد مممنيق وي مممب
ويؤتن كن النبى نََهى دس تدأوة  هت القتآن كن الخحفأء التاشمممممممنيس وعنن »الهجوم دحههب. ومس ذلك قول،  

سممممممأهوا دحى طتيق،  نهوا دس تدأوة األحأاي  ودس هوايدهأ   أوو وكت ال ممممممنهيق ج ع النأس وعن و أة 
كحنهثون دس هسممول هللا كحأاي  كخدحفون  ههأل والنأس وعنتب كشممن اخدال أل  ال كحنهثوا  إنكب»النبى  قأل  

موا حتام، ل وتذا «دس هسول هللا شه أ.   س سألكب  قولوا  وهننأ ووهنكب تدأب هللال  أسدححهوا حالل،ل وحته
فأهو لذتبى  ى كذتتة الحفأظ. ويتوي اوس دبن البت والبههقى كن دجَ ت ال نت إنى ت»ق قأل  مأ يتوي، ا

 كهين كن كتدى السنسل وإنى ذتت  قومأ تأنوا قبحكب تدبوا تدبأ  أتبهوا دحههأ وكتتوا تدأب هللا. وإنى وهللا 
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سأتت وهوي اوس د«. ا كَْلبِ  تدأب هللا وشىء كونا»ا كشوب تدأب هللا وشىء كونا. وهواية البههقى  
ب هسممممممول هللا  ج عهب مس اآل أقل  قأل  مأ تذن قأل  مأ مأ  د ت وس الخطأب حدى وع  إلى كصممممممحأ

األحأاي  الدى ك شهدب دس هسول هللا  ى اآل أق؟ كقه وا دنني. ا وهللا ا كفأهقونى مأ دشت.   أ  أهقون 
 مس تذب دحىَّ  حهدبوك مقعنن»ودح أء الحني  يدفقون دحى صحة حني  »ومن، تذلك قول،  «. حدى مأ 
نا  حهدبوك مقعنن مس النأه«  »مدع نا»، تح ة ل ووعضهب يضهل إله«مس النأه . وتب «مس تذب دحىه مدع ه

يجعحون تذا الحني  مس ال دواكتل ودنا الحني  ال دواكت ا ي مممممممم إلى وضمممممممعة كحأاي  دنن كتثت 
ال دفأىحهس. وال هب كنهب ونقتاهتب و مممحة تذا الحني  إن أ يثبدون كن الكذب دحى النبى ونك  ى حهأة النبى 

وكتثت كوو تتيتة مس »ومن، كيضمممأ قول،  «. إا مأ قأل النبى تذا الحني  يحذهه مس الكذب دحه،نفسممم،ل و
صبي ا يخشى كحنا. وتأن كوو تتيتة يقول  إنى كحنثكب وأحأاي  لو حنهثتج  الحني  وعن و أة د تل إذ ك

ة رو ى هواية   هه تتيتة تأن يقول   ويتوي الوتتي كن كوأ«ك. لََشجَّ هكسى»وهأ أمس د ت لضتونى وألنهِ
ثكب وهذن « قأل هسممممول هللا»مأ تنأ نسممممدطهع كن نقول   حدى قجبِض د ت. ثب يقول كوو تتيتة  ك كنتج محنهِ

شت ظهتيل  نن د ت تأن يقول   سدبأ ؟ كمأ وهللا إذن أليقنت كن الِ ْخفَقَة رالع أك  األحأاي ل ودجَ تج َحىه
 «.اشدغحوا وألقتآنل  نن القتآن تالم هللا

نأ  ى كفسممهتن لحقتآن ا يسممدطهع كن يقول شممه أ ذا وأل اون ااسممدعأنة وألحني . ولنأخذ مثال مأ وتويدب
قن ك أف ل  «وإنك لعحى خحق دظهب»قأل،  ى كخالق النبى دحه، السالم إذ وصف، ال ولى سبحأن، وقول،  

دأىشمممممة ه مممممى هللا  ل وتذا الكالم لب يتا  ى القتآنل وم تو مس تالم«تأن خحق، القتآن» ^تويدبنأ كن، 
دنهأل وقن كوهاك، لنأ األحأاي  النبويةل وتتهن تويدبنأ متكهس  ى تدأو، الدأ ، الذي يتين كن يقحى و، 

النبي و»اإلسالم هكًسأ دحى دقى. ومن، كيضأ مأ تدب، وشأن أينى ونت جحش وأين وس حأهثةل إذ يقول  
نهة هللال كْ  شتع هللا وكوامتنل حد حى مأ تأن د»ى لو تأن  ههأ حتت. وقن نولت آية  تأن دحه، كن ينفذ سج

ةَ هللا  ي الذيس َخحَْوا مس قبمل وتأن كمت هللا قنها مقنوها نه ي  « النبي مس حتت  ه أ  تض هللا ل،. سمممممممج
سؤال تو  تهل دتف من وه كن الكالم «. مو وع أين وس حأهثة وأواج، وطالق، مس أوجد،... وال

« نأي»أين وس حأهثةل وله  أينا آخت؟ ذلك كن اآلية لب كذتت إا اسب  ى اآلية دس أينىل وكن أينا تو 
وحنن اون اسمممب كوه،ل وتذلك اون اسمممب أوجد، الدى كصمممبحت طحهقد،. الواقع كن له  تنأك مس م مممنه 
لهذا إا األحأاي ل  كهل كصممممبحت األحأاي  تنأ شممممه أ موثوقأ و، وعن كن قأل  ههأ صممممأحبنأ مأ قأل؟ قن 

ن، مس يقول إن القتآن  وأ ينا  حنا أ تأن اَِدىه «كادهأىكب»ي ينا  ل لكْس متة كختي  مس كيس نعتف كن أ
النبى دحه، السمممممممالم ركي اون، وألدَّبَنهِىك إا مس األحأاي  النبوية؟ قن يقول  لكس تذا كأهي ل ونحس نجْعِ م 

نأ  ى هوايأ  الدأهي   نقبم مأ كط  س إله، ونتا مأ سممممممموان. وتذا تو مأ كهين كن يأن مس  دقول كجْ ِه ، إ
شتط كن نحدتم منطق العقم ومنهج العحب وكن نقحهى األمت  ال بي  كن نجْعِ م دقولنأ  ى األحأاي ل لكس و
دحى تم وجوت، وكن ندتي  قبم إصمممممناه األحكأم وكن ننظت جهنا  ه أ يقول، اآلختونل ووخأصمممممةه مس 

ن لب ي نع تذا مس إ مممممممأ ة ال وين مس يخألفوننأ  ى التكيل وتو مأ لب ينخت  ه، ال حنهثون وسمممممممعأل وإ
الجهوا  ى تذا السمممممبهم. كمأ نبذ األحأاي  ج حة وكف مممممهال دس جهم وانن أع  هو د م ا يجْقِنم دحه، إا 

 كختق كح ق. 

وتذا إن تأن  هت متيىل كمأ ال تيى  ح، دنننأ وصل آخت قن كَ َْضتج القول  ه، متاهال وا مأنع كن 
نأ العأذهون  ى شممنكنأ دحه، ودحى انحتا أك، و ممالاك،ل  هو يتي كن كحأاي  نوين كمتن وهأنأ حدى يعذه

هسمممول هللا وك مممت أك، إن أ تى انعكأس لثقأ أ  د مممتن ووه د، ي كس كا كدفق مع القتآن وا ينبغى كن 
نجوِلهَهأ كي اددبأهل وتو مأ تنت سمم عد، مس مسممدشممتق كمتيكى ككى إلى تحهة اآلااب وجأمعة دهس شمم   

شى قبم الننوة الدى حأ ت  ههأ الطالَب  ى ث أ نهنأ  القتن ال ن تمل وااه وهنى ووهن، حواه دحى ال أ
ونحسل وإن تنأ نعدبت القتآن تو ال  نه الوحهن لسنة » ى كحن ال نهجأ . وتذا نت مأ قأل، من وه  

ل وتى  ممحهيالنبى وشممتيعة التح س وايس هللا األدحىل  نننأ نضممع كحك التوايأ  الحنيثهة مو ممعهأ ال
. معنى «كنهأ كأهي  وشتي لحنبى ولح سح هس وصني لثقأ دهب وك كأهتب سواء اكفقت كم لب كدفق مع القتآن

 ذلك وبسأطة كن تالم، تو الدفسهت ال حهي لحقتآنل وا ي كس كن يكون انعكأسأ لثقأ ة د تن ووه د، 
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لحقتآن   س ال  كس كا يدفق مع تدأب والعالقأ  ال تيبة الدى ينخم  ههأ تنأ وتنأكل كمأ  هب التسول 
هللا ألن، ا يوين دس كن يكون انعكأسمممأ لثقأ ة د مممتن ووه د،ي هللا كتبتي ومس تنأ نتان يقول إن، ا ينبغى 
كن ندأسممى وألتسممول إا  ى تدأب هللال وتأن التسممول ي كس كن يد ممتف كو يقول شممه أ يخألل  ه، تدأب 

والدأسممى يعنى ااكبأعل وا يكون ااقدناء والدأسممى دحى إطالق، إا  إن ااقدناء»هللاي وتذا نت تالم،  
وكدأب هللا. وهللا كعألى ت أ كمتنأ وألدأسمممممممى وتسمممممممول هللا مح ن  ي موقل معهس  نن، كمت النبي نفسممممممم، 

ل  حب يقم [90 األنعأم] ژ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئژ وأاقدناء وهني األنبهأء السمممممممأوقهس  قأل  

 «. بهناتب اقدنن»ل وإن أ قأل  « بهب اقدنن»كعألى  

وتذا مثأل آخت دحى كن من مموه نفسمم،ل ه ب تم الطنطنأ  والدطأوا  دحى ال حنهثهس واألحأاي ل 
ا يسممدطهع كن يدقنم  ِدًْتا  ى كفسممهت القتآن اون ااسممدعأنة وهأ ووهبل مع كن، يؤتن كننأل  ى  ه نأ لحقتآنل 

مس  113 -105ألحني  كو وغهتنل  قن تدى  ى كفسهت اآليأ  لسنأ وحأجة دحى اإلطالق إلى ااسدعأنة و
ووأددبأه النبي وشتا  قن اسدطأع وعض ال نأ قهس كن يخند،. حنث ذلك حهس »مأ يحى  « النسأء»سوهة 

سممممتق كحنتب اهدأل وشممممأع وهس النأس كمتنل وكح  كتم الحت وألعأه م أ اهككب، اونهب  دآمتوا وألحهم 
توق  ي وهت شخت يهوا  وتئ. و ى ال بأك جأءوا لحنبي يبتىون سأحة دحى كن يضعوا النهع ال س

اونهب ال ظحوم. وانخنع النبي وصممممنهقهب واا ع دس اونهبل ووذلك كصممممبي الحت وتي أل وكصممممبي البت ء 
وَجوتأ كن ينجو ال جتم صممممممأحى النفوذ وكن ينخم  ل ممممممأ. وتى ق ممممممة كدكته  ي تم أمأن ومكأن مج

لهأ مس حأاثة كأهيخهة محناة وألومأن وال كأن  البت ء السممممجس ظح أ. والقتآن الكتيب ذتت الق ممممة وحوه
 ، واألشمممخأأ إلى قضمممهة إنسمممأنهة دأمة كدكته  ي تم د مممت. و ى البناية دأكى هللا كعألى النبي ووجه

ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ژ نظتن إلى كن يحكب وألكدأب وحذههن مس كن يكون منا عأ دس الخأىنهس  

. ك  كنول الكدأب الحق لهحكب وهس النأس و أ كهان هللا ژوئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ەئ   ەئ  وئ        

  ممي ذلممممك الممكممدممممأبل  ممممأاحممدممكممممأم لممحممكممدممممأب. وألنمممم، نسممممممممى  ممقممممن جممممأء األمممت وممممأاسممممممممدممغممفممممأه  

ل ثب جأءن النهى دس الن أع دس كول ك الخونة الذيس كآمتوا  ژٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ  ژ 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹ  ٹ  ژ م البت ء  لدبتىة ال جتم واكهأ

 .  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

والسؤال تو  مس كيس ل، وأن اآليأ  نولت  ى كحن الح وأل وكن تذا الحت قن ستق اهدأل وكن 
فضي ذتبوا  و عوا النهع  ى وهت يهواي... إل ؟ كتي تم تنأك مس كتح، ل أ كحسوا كن كمتن سهن

م نه آخت ادد ن دحه، تويدبنأ تنأ دنا الحني ؟ كمأ قول، إننأ  ى  ه نأ لحقتآن الكتيب ا نحدأت إلى كي 
تدأب هللا تو الكدأب ال بهس وذاك،ل وآيأك، موصو ة وألبهنأ ل »شىء آخت خأهت ن وص،  هأ تو ذا  

كحدأت  ي كبههنهأ إا ل جتا القتاءة والدالوة والدفكت والدنوت  ههأ. والذ  جعم الكدأب مبهنأ ك  الدي ا 

ې  ې   ژل والقأىم دس تدأو،  «وعنمأ وهَّنهأن لحنأس  ي الكدأب»وجعم آيأك، وهنأ  تو هب العوة القأىم  

 ژ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ  ل[الق ت] ژې   ې     ى   ى  ائ  ائ  

  ل [متيب]

. ومعتوف كن كي نت يحدأت إلى وسأىم كعهس دحى [النخأن]  ژې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ژ 

 ه ،ل تأل عت ة وألحغة الدى يند ى إلههأل وال عت ة وأل عجب الخأأ و،ل وال عت ة وألظتوف الدى تجدِى 
م كو كجوِحَى  ههأل وال عت ة وأل  نه الذي جأء من،... إل . والق ول وغهت تذا تو تالم ا يسدحق كو سججهِ

كن ن غى آذاننأ ل،. ولقن هكينأ تهل كن تويدبنأ نفس، لب يسدطع كن يفهب اآليأ  القتآنهة إا وأاسدعأنة 
 وأسبأب النوولل وتى جوء مس األحأاي  النبوية. وتذا مجتا مثأل.
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شعأىت مجتا كمثحة كيضأل  نن كحنا  سدطهع كن يؤايهأ اون كمأ ال الة والوتأة وال هأمل وتذن ال ا ي
ااسدعأنة وألسنة النبوية ال شت ة. ولعم القتاء يذتتون مأ  ضحتج و، هشأا خحهفة ركسدأذ صويحبنأ  ى 
كشهأء تثهتة منهأ محأولة ط   السنة النبوية وشبهة الغهتة دحى الدوحهنيك حهس كشت ج إلى كحنينن نسبة 

لدحنين لب يتا  ى القتآن وم  ى األحأاي  الشتيفةل وإن ل ووهنتج كن تذا ا%5,2الوتأة  ى اإلسالم وـمممـممم 
لب يكس دحى إطالق،ل وم  ى وعض كنواع ال أل  قق ت أ تو معحوم. ولعحهب يذتتون كيضمممممممأ  ضمممممممحى 
لسممخأ ة األسممدأذ والدح هذ الحذيس يود أن تالت أ كن ال ممالة دحى النحو الذي نؤايهأ و، اآلن  ى اإلسممالم 

نهة  ضم  ى تذا. وقن كسأءلت  ى هاي  قن انحنه  إلهنأ مس ايأنة  إوتاتهب. يتينان كن يقوا إن، له  لحسم
إذا تأن األمت تذلك   عنأن كن الجأتحههس تأنوا ي ممممحهون و ممممالكنأ ويقتكون  ههأ وقتآننأ وي ممممحهون دحى 
نبهنأ.  هم تذا صممحهي؟ كم كتات أ يقوان إنهأ قن وها   ى صممحل إوتاتهب مثال؟  أيس تذن ال ممحل يأ 
كتي؟ وتم تأن إوتاتهب دحه، السمممممممالم يقتك الفأكحة مثحنأ... إل ؟ وم تم تأن العتب الجأتحهون يعت ون 
ال ممممالة كصممممال وهذا ال عنى؟ لقن تأنت ال ممممالة  ى حهأة العتب آنذاك كعنى الندأء مطحقأل كمأ األ عأل 

ونهأل  حب يكونوا يعت « ال الة»واألقوال دحى كحك الهه ة ال خ وصة الدى نطحق دحههأ  ى ايس مح ن  
ْعت الجأتحى وهذا ال عنى.   وإا لجأء   ى الشهِ

ثب إن تنأك آيأ  قتآنهة ا ي كس  ه هأل وآيأ  كختي ا ي كس  ه هأ  ه أ سمممممممحه أ كو اقهقأل إا إذا 
دجِتَف سممممبى نوولهأ م أ ذتتك، األحأاي  كو التوايأ  ال شممممأوهة لألحأاي ل وإن لب ننهع لهذن التوايأ  

اأه منأ قه يحعى وألبهضممة الع مم  ة ااى أل لكنهأ وكم يقهس ك ضممم مس كتك ال هنان سممناَك مناَك لكم خته
والحجت م س ا يحدومون و نطق وا دقم وا يعد نون دحى وقأىع الدأهي  النبويل وم يدتتون الِعَنأن 

شمممممممهطأنهة إيأتأ. أل كأهتب الشمممممممهطأنهة جتًيأ دحى كخطهطأ  القوي العأل هة إيأتأ لدحقهق األتناف ال
لحواحن  « كسمممممبأب النـممممممممممموول»ونضمممممتب دحى مأ نقول األمثحة الدألهةل وقن ادد ن ج  ههأ دحى تدأب 

سوهة سأووه    فى اآلية  مس  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ نقتك قول، كعألى   [البقتة]النه

ل  كهل يأ كتي ي كس كن نفهب مأ  ههأ مس األمت والنهى  ژۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

وس قأل ا»كن نعتف مأ جأء  ى سبى نوولهأ م أ تو متكبق وسهتة النبى دحه، السالم وكحأايث،؟ إذ  اون
دبممأس  ي هوايممة دطممأء  وذلممك كن العتب تممأنوا يدكح ون وهممأ ركي يسمممممممدع حون  ى كخممأطبهب تح ممة 

أ وا سمممممممبًّ  ي تالم الهه« َهاِدَنأ»كدجبهب ذلكل وتأن  ^ل  ح أ سممممممم عدهب الههوا يقولونهأ لحنبي «كهادنأ»
ا.  أآلن كَْدِحنوا السىه ل ح ن ألن، مس تالمهب.  كأنوا يأكون نبي هللا  قبهًحأل  قألوا  إنأ تنأ نسىه مح نًا ستًّ

 هقولون  يأ مح نل َهاِدنَأ. ويضمممممحكونل  فطس وهأ هجم مس األن مممممأهل وتو سمممممعن وس دبأاةل وتأن  ^
هللاي والذ  نف  مح ن وهنن ل س سممممممم عدهأ مس هجم دأه أ وحغة الههوال وقأل  يأ كدناء هللال دحهكب لعنة 

منكب أل توس دنق،.  قألوا  كلسدب كقولونهأ ل،؟  أنـممممول هللا كعألى  يَأ كَيهَهأ الَِّذيَس آَمنوا ا كَقولوا  َهاِدنَأ... 
ومس تنأ «. التدونة»ولويأاة األمت إيضمممأحأ كذتت كنى قتك  كن الكح ة  ى العبتية مأخوذة مس «. اآلية
ى هللا سممبحأن، ال سممح هس دس اسممدع ألهأ  ى خطأوهب لسممهن األنبهأء وال تسممحهس حدى ا يعطوا األو أا نه

  تصة لحسختية من، ومنهب وخبأثدهب وقحة كاوهب ال عتو ة دنهب. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ  تذلك تهل ي كس  هب قول، كعألى  ى اآلية  مس ذا  السمممموهة 

اون كن نطحع دحى التواية الخأصممممممة وسممممممبى نوولهأ حدى ا [  187ة   ] البقت   ژ چ  چ     چ  ڇ

كخبتنأ سعهن وس مح ن الواتن قأل  »ن نع ت أ تأن وعض ال حأوة ي نعون  ى البناية؟ وتذا ن هأ  
حنثنأ اوس كوي متيب قأل    كخبتنأ جن  قأل  كخبتنأ كوو د تو الحهت  قأل  حنثنأ مح ن وس يحهى قأل

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ قأل  حنثني كوو حأأم دس سهم وس سعن قأل  نـمممممولت تذن اآلية  كخبتنأ كوو  سأن 

وتأن [  187] البقتة    .ژ چ  ڇژ ولب ينـمممممممممممول [  187] البقتة     ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

 هجأل إذا كهااو ال وم هوق كحنتب  ي هجحه، الخهق األوهض والخهق األسوا  ال يوال يأتم ويشتب 
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 عح وا كن، كن أ [  187] البقتة    ل  ژ چ  ڇژ هؤيده أل  أنـمممممممممول هللا كعألى وعن ذلك  حدى يدبهس ل،

يعني وذلك الحهم والنهأه. هوان البخأه  دس اوس كوي متيبل وهوان مسمممممحب دس مح ن وس سمممممهم دس كوي 
 «.متيب

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ژ  ووأل ثم تهل ي كس  هب قول، كعألى 

ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  ى  ائ  

اون كن نعتف كن ال هتاث تنأ له  كن نتث مأ كتت، تؤاء  [النسأء]   ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

النسوة مس مألل وم كن يتثهس التجم كنفسهس ووصفهس مدأًدأ يجوَهث حسب أ و هحت التواية الدألهة؟ 
فستون  تأن كتم ال نينة  ي الجأتحهة و ي كول اإلسالم إذا مأ  التجم ول، امتكة جأء اون، مس قأل ال »

 هتتأ كو قتيب، مس د بد،  ألقى ثوو، دحى كحك ال تكةل   أه كحق وهأ مس نفسهأ ومس  هتن.  نن شأء 
جهأ  هتن وكخذ ص جهأ وغهت صناق إا ال ناق الذ  كصنقهأ ال هتل وإن شأء أوه ناقهأ ولب كن يدووه

تأ لدفدن  من، و أ وهثت مس ال هت كو ك و  تي  هتثهأ.  دو ي كوو  يعطهأ شه ًأل وإن شأء َدَضحهأ و أهه
قه  وس األسحت األن أه  وكتك امتكك، تبهشة ونت معس األن أهيةل  قأم اوس ل، مس  هتتأ يقأل ل،  

أ ولب كأحهأ ثب كتتهأ  حب يقتوهح س روقأل مقأكم  اس ، قه  وس كوي قه كل  طتك ثوو، دحههأ  وهث ن
تأ لدفدن  من، و ألهأ.  أكت تبهشة إلى هسول هللا  وأ قه   قألت  يأ هسول هللال إن ك ^ينفق دحههأ. يضأهه

ل دحيل  ال تو ينفق دحيل وا ينخم ويل وا تو يخحهِي  كو يل ووهث اون، نكأحي. وقن ك ته وي وطوَّ
وهدك حدى يأكي  هك كمت هللا. قأل   أن ت ْت وس عت وذلك    اقعن   ي^سبهحي.  قأل لهأ هسول هللا 

وقحس  مأ نحس إا تههأة تبهشةل  هت كن، لب ينكحنأ األونأء ونََكَحنأ  ^النسأء  ي ال نينةل  أكهس هسول هللا 
 «.ونو العب.  أنـول هللا كعألى تذن اآلية

نفهب دحى وجه، ال مممممحهي قول كم تهل وأهلل ي كسل اون ااطالع دحى هوايأ  كسمممممبأب النوولل كن 
وا نقع  ى ال حظوه الذي يحأول كن « ال أىنة»مس سممممممموهة  86 -82الحق كبأهك وكعألى  ى اآليأ  

هن وقسمممأوسمممدهب  يوقعنأ  ه، وعض مس لهسممموا و سمممح هس  ندوتب كن، سمممبحأن، وكعألى ي نك الن مممأهي ويجشمممِ
ب اإلي أن و ح ن دحه، ال مممممالة وهتبأنهب ه ب وقأىهب دحى ن مممممتانهدهب وكثحهثهب وك مممممحهبهب وه ضمممممه

 -150والسمممالم؟ ومعتوف كن مس يكفت ولو ونبى واحن  نن، يكون مس الكأ تيس حقأ ت أ جأء  ى اآليأ  
ل   أ وألنأ و س يكفت وخأكب األنبهأء وال تسمممحهسل الذي جأء إلى النأس تأ ة ا «النسمممأء»مس سممموهة  152

الذيس تأنوا يجْبعَثون إلى كم هب  حسمممممممى؟ إن اآليأ  إلى العتب وحنتب دحى خالف األنبهأء السمممممممأوقهسل 
كدحنث دس  تيق وعهن، مس الن مممممأهي ككى إلى النبى دحه، السمممممالم وسممممم ع من، القتآنل  دأثت  قحووهب 
وجأشت مشأدتتبل  بَكْوا وكدحنوا إي أنهب و ح ن واين، وكصبحوا مسح هسل مثبدهس وذلك كن قسأوسدهب 

ك وهتبأنل  ركي دبهأالك حقأ. ومس ثب  ال معنى كونا ل أ يجحَبه  و، طواىلج وهتبأنهب تب قسممأوسممةل ركي دح أءج 
نأ وكشممممبأتهب أاد هس لهب كن القتآن يجثْنِى دحى الن ممممأهي وهجأل اينهب  مس  هت ال سممممح هس دحى دوامه
 ه ب ه ضهب لإلسالم ونبه، ووقأىهب دحى مأ تب دحه، م أ جأء مح ن إلوطأل، وكبههس مخألفد، لنيس هللا. 

ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ    ژ  وتذن تى اآليأ  ال ذتوهة 

ٱ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

 .ژڇ      ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ        ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
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ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ژ  قول، كعألى »ثب تأ تو ذا مأ وها  ى سبى نوولهأ   ] ال أىنة [ 

ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ې  ى  ى  ائ  ائ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

]    ژڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ        ژ   

ل وتو و كةل يخأف ^دبأس  تأن هسول هللا  نـولت  ي النجأشي وكصحأو،. قأل اوس[ .  86ـ 82ال أىنة   
دحى كصحأو، مس ال شتتهسل  بع  جعفت وس كوي طألى واوس مسعوا  ي هتق مس كصحأو، إلى النجأشي 
وقأل إن، محك صألي ا يَْظِحب وا يجْظحَب دننن كحنل  أختجوا إله، حدى يجعم هللا لح سح هس  تًجأ.  ح أ وهاوا 

ون شه ًأ م أ كجْنـِول دحهكب؟ قألوا  نعب. قأل  اقتءوا.  قتءوال وحول، القسهسون دحه، كتتمهب وقأل لهب  كعت 

ې  ې    ې  ژ         والتتبأن.  كح أ قتءوا آية انحنه  امودهب م أ دت وا مس الحق. قأل هللا كعألى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ې  ى  ى  ائ  ائ   

. كخبتنأ الحسس وس مح ن الفأهسي قأل  حنثنأ مح ن وس دبن هللا ]ال أىنة [ ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

كوو  حنثنأ  وس ح نون وس الفضم قـأل  حنثنأ كح ن وس مح ن وس الحسس قأل  حنثنأ مح ن وس يحهى قأل
صألي تأكى الحه  قأل  حنثني الحه  قأل  حنثني يون  دس اوس شهأبل دس سعهن وس ال سهىل ودس 

د تو وس كمهة الضَّ ت  وكدأب مع، إلى النجأشيل  ^وهت و هتت أ قأل  وع  هسول هللا دتوة وس الو
ثب ادأ جعفت وس كوي طألى وال هأجتيس مع،ل  أهسم إلى التتبأن والقسهسهس  ^ قتك تدأب هسول هللا 

و أ ت  لدحههأ السالم  ـآمنوا وألقتآن« متيب» ج عهبل ثب كمت جعفتا كن يقتك دحههب القتآنل  قتك سوهة 

  ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅژ  كدهنهب مس النمع. وتب الذيس كنـول  ههب 

. وقأل آختون  قنم جعفت وس كوي طألى [83]ال أىنة    ژٿ  ٿ   ٹ  ژ إلى قول،   [ 82] ال أىنة   

ل وف  ب ادحههب ثهأ̂ مس الحبشة تو وكصحأو، ومعهب سبعون هجال وعثهب النجأشي و نًا إلى هسول هللا 
اثنأن وسدون مس الحبشةل وث أنهة مس كتم الشأمل وتب وحهتا التاتى وكوتتة وإاهي  وكشتف وك أم 

إلى آختتأل  بََكْوا حهس س عوا القتآن وآمنوا « ي »سوهة  ^وقثهب واهين وكي سل  قتك دحههب هسول هللا 
ههب تذن اآليأ . كخبتنأ كح ن وس مح ن وقألوا  مأ كشب، تذا و أ تأن ينـول دحى دهسى.  أنـول هللا كعألى  

العنل قأل  حنثنأ أاتت وس كح ن قـأل  حنثنأ كوو القأسب قأل  حنثنأ البغو  قأل  حنثنأ دحيه وس الجعن قأل  
ْتبَأنًأ قأل  وع   هِسهَس َوهج ْب قِسهِ بَْهت  ي قول، كعألى  ذَِلَك وِأَنَّ ِمْنهج حنثنأ شتيك دس سألبل دس سعهن وس جج

 بََكْوال  «ي »سوهة  ^مس خهأه كصحأو، ثالثهس هجالل  قتك دحههب هسول هللا  ^إلى هسول هللا  النجأشي
 «. نـولت تذن اآلية

مس سمموهة  93ودحى نف  الشممأتحة ا نسممدطهع كن نفهب دحى وجه، ال ممحهي قول، كبأهك جالل،  ى اآلية 

ڳ  ڳ  ڳ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ ژ  «ال أىنة»

.  ظأتت اآلية قن يجْفَهب من، كن، ا حتت دحى ال سمممممممحب كن يأتم مأ يشمممممممأء ژڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں  

سبى  َشِتب الخ ت. كمأ إذا دت نأ  شأء مأ اام كقهًّأ محسنأل حدى لو َطِعب الخنويت وال هدةل و ويشتب مأ ي
البدةل وم الكالم  ههأ د س مأكوا مس  نوولهأ  قن انجحى تم شمممممممئ وكبهس لنأ كنهأ ا كعنى شمممممممه أ مس تذا

ال سممح هس وتأنوا يشممتوون الخ ت قبم كحتي هأل  ظس ال سممح ون كنهب  ى النأه ألنهب لب كجدَْي لهب الفتصممة 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ لإلقالع دنهممأ ت ممأ ككهحممت لهب تب  

 .نة[]ال أى ژگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں  
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كخبتنأ مح ن وس دبن التح س ال طودي قأل  حنثنأ كوو د تو مح ن وس كح ن الحهت  قأل  كخبتنأ  
كوو يعحى قأل  كخبتنأ كوو التوهع سحه أن وس ااوا العدكيل دس ح أال دس كن  قأل  تنت سأقي القوم يوم 

ت وا ه  والبجسمممممْ َمت الخ ت  ي وهت كوي طححةل ومأ شمممممتاوهب إا الفَضمممممِ تهِ لد تل وإذا منأاه ينأا   كا إن حج
مت. قأل   جت   ي سمممكك ال نينةل  قأل كوو طححة  اختت  أَِهْقهأ. قأل   أََهْقدجهأل  قأل  الخ ت قـمممممممممن حته

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  وعضهب  قجدِم  الن وقجدِم  الن وتي  ي وطونهب. قـمممممممأل   أنـمممممممول هللا كعألى 

  ژڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

. هوان مسمممممممحبل دس كوي التوهع وهوان البخأه ل دس كوي نع أنل تالت أ دس ح أا. كخبتنأ كوو ]ال أىنة[
دبن هللا مح ن وس إوتاتهب ال وتى قأل  حنثنأ كوو د تو وس مطت قأل  حنثنأ كوو خحهفة قأل  حنثنأ كوو 

وتب  ^سحأق دس البتاء وس دأأب قأل  مأ  مس كصحأب النبيه الولهن قأل  حنثنأ شعبة قأل  حنثنأ كوو إ

ڎ   ژيشتوون الخ ت.  ح أ حتمت قأل كنأس  تهل ألصحأونأ؟ مأكوا وتب يشتوونهأ.  نـولت تذن اآلية  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    

 فىل  ال اادى لح ضىه  ى  تب كمثحة كختي.... وكحسى كن تذا يك] ال أىنة [ژں     ں  

م أ ي كس كن يكون منأقضممأ لحقتآن كو يؤاي و س ي ممنهق،  ^ثب مأ الذي  ى األحأاي  الدى قألهأ النبى 
ويدخذن مثال كدحى يع م دحى احدذاى،  ى سممحوت، إلى الجحهب؟ كتي مأذا  ى الحني  الذي ينت دحى كن 

الذي يؤتن كن  ضمممممم العألب دحى العأون تفضمممممم البنه دحى سمممممأىت  العح أء تب وهثة األنبهأءل كو الحني 
الكواتىل كو الحني  الذي يقول إن مناا العح أء يجوَأن ونمأء الشمممممممهناءل كو ذلك الذي ينب نأ وأن إمأطة 
ب الواحن منأ  ى وج، كخه، صمممنقةل كو ذلك الذي يغتينأ وألدفكهت ال سمممدقم  األذي دس الطتيق كو كن كبسمممم

تنأ و أ ا  القأىب دحى كسممممأس ال نطق والعقم واإلحأطة وأل و مممموع مس تم كطتا ، والدع ق  ه،ل ويبشممممه
وجوا ل،  ى كي نظأم كتووي كو  حسفى كو سهأسى مس كن ال جدهن مأجوه حدى لو كخطأ  ى اجدهأانل كو 
ثت كالذي ينبهنأ  ه، دحه، السمممالم إلى كن ال مممنقة  ى السمممت كطفئ  ضمممى التبل كو كن الهن الخشمممنة مس 

الع م والكنه تى ين يحبهأ هللا وهسمممول،ل كو كن العهس الدى وكْت مس خشمممهة هللا كو وأكت كحتس  ى سمممبهم 
جهأ اخم الجنةل كو  ِأق مس البنأ  ولو وواحنة  أحسمممس كتوهدهأ وأوه هأ النأه كونال كو كن مس هج هللا ا كََ سمممه

ْقق يأخذ وهن كووي،  ى موقل الحسمممممممأب كن هللا  ى دون العبن مأ تأن العبن  ى دون كخه،ل كو كن السمممممممهِ 
ويتا ب هو، حدى يجْنِخحه أ الجنةل كو كن كحق النأس و مممممحبة ااوس تى كم، ثب كم، ثب كم، ثب كوونل كو كن 
مجأمعة التجم لووجد، حسنة مس الحسنأ  يجْؤَجت دحههأ مس هللا ولهست مجتا شهوة كجْشبَعل كو كن إكبأع 

ى اإلنسمممأن دحههأل كو كن، سمممبحأن، قن ه ع دنأ السمممهو والنسمممهأن ومأ السمممه ة الحسمممنة ي حوتأ  ال يحأسمممَ 
ْن  ِ اسممدجْكِتْتنأ دحه،ل كو كن هللا قن خحق لكم ااءه اواءل كو قول التسممول الكتيب لتجم كخذن الخوف من،  َتوه

ونى ت أ كَْطَتِ  ا  لن مممممأهيدحهكل إن أ كنأ اوس امتكة مس قتيش تأنت كأتم القنين و كةل كو قول،  ا كجْطتج
دهسى وس متيبل كو قول،  تح دأن خفهفدأن دحى الحسأنل ثقهحدأن  ى ال هوان  سبحأن هللا ووح ننل سبحأن 
هًّأ  أنأ خ ممه ،  نون وككبهِتون اجوجَت تم صممالة ثالثأ وثالثهسل كو مس آذي ِذمه هللا العظهبل كو كسممبهِحون وكح هِ

كت  ال صالة ل،ل كو إن مس الذنوب ذنووأ ا يكفهِتتأ يوم القهأمةل كو مس لب كنه، صالك، دس الفحشأء وال ن
إا الع مل كو ااهؤوا الحنوا وألشبهأ ل كو إن أ ال بت دس ال نمة األولىل كو اْسدَْوصوا وألنسأء خهتال 
كو خهتتب خهتتب ألتح،ل وكنأ خهتتب ألتحىل كو له  اإلي أن وألد نىل ولكْس مأ َوقَت  ى القحىل وصمممممنهق، 

 أ األد أل وألنهأ ل وإن أ لكم امتئه مأ نويل كو إن الشمممممممهطأن لَهَْجِتي مس اوس آام مجتي الع مل كو إن
النم  ى العتوقل كو الحهأء مس اإلي أنل كو إذا تندب ثالثة  ال يدنأَت اثنأن اون الثأل ل كو إذا لب كسمممممممدي 

حووكب الكبل ولكس ينظت إلى ق أصنع مأ ش تل كو إذا وجِحهدب  أسددتوال كو إن هللا ا ينظت إلى صوهتب وكمو
وكد ألكبل كو ذو الوجههس يجْكدَى دنن هللا تذاوأل كو اس عوا وكطهعوال وإن اسدجْعِ م دحهكب دبنل حبشىٌّ تأن 
 هكس، أوهبةل كو النظأ ة مس اإلي أنل كو إن هللا ج هم يحى الج ألل كو مألكب كنخحون دحىَّ قجْحًحأ؟ اسدأتوا 
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سنأنكب و فوا ك أل سواكل وا كدتتوتأ صفتاءكل كو إن هللا يحى كن يتي كثت نع د، دحى دبننل ركي نظهِ
هنأ  ا مس وطن،ل كو َه ممِ تًّ كو نحس قوم ا نأتم حدى نجوعل وإذا كتحنأ ا نشممبعل كو مأ مأل اوس آام ودأًء شممَ

تج كمتي إلهكل وأهلل هوًّأ ووأإلسمممممالم اينًأ وو ح نه نبهًّأ وهسممممموال كو الحهب كسمممممح تج وجهى إلهكل و وَّ مممممْ 
وكلجأ ج ظهتي إلهكل ه بةً وهتبةً إلهكل ا َمْحَجأَ وا َمْنَجى منك إا إلهكل آمنتج وكدأوك الذي كنولَتل 
ونبههك الذي كهسمممحَتل كو ا هتبأنهة  ى اإلسمممالمل كو كَْنِفْق وا كخش مس ذي العت  إقالال كو كَِعَ  دبن 

لل مس صممنقةل كو َطحَىج العحِب  تيضممةل دحى تم مسممحب ومسممح ةل النينأهي كَِعَ  دبن النهتبي كو مأ نقت مأ
كو اطحبوا العحب مس ال هن دحى الححنل كو مس َخَتَت  ى طحى العحب  هو  ى سممممممبهم هللا حدى يتجعل كو مس 
ت هللا دن، تجْتوة مس تجَتب يوم القهأمةل كو سمممممبعةل يجِظحههب هللا  ى ت دس مسمممممحبه تجْتوة مس تجَتب الننهأ  ته   ته
ظحه، يوم ا ظم إا ظح،  إمأم دأالل وشممأبٌّ نشممأ  ى دبأاة هللال وهجم ادد، امتكةل ذا  من ممى وج أل 
 قأل  إنى كخأف هللا...ل كو إن هللا لَهجْ ِحى لحظألب حدى إذا كخذن لب يجْفِحد،ل كو مس ا يشمممممكت النأس ا يشمممممكت 

دْهأ  ا تى كط ة َحبَسمممَ أ  األهضل هللال كو اخحت امتكةل النأه  ى ِتته ع دْهأل وا تى كتتدْهأ كأتم مس َخشمممَ
كو اكهقجوا النأه ولو وِشقه ك تةل كو إن ال نبته ا كهً أ قطع وا َظْهًتا كوقَىل كو مس وأ  تأاًّ مس د م ينن 
هحَةل   وأ  مغفوًها ل،ل كو إن هللا يحى إذا د م كحنتب د ال كن يجدِْقن،ل كو إذا قأمت القهأمة و ى ين كحنتب  َسممِ
 ْحهغتسهأل كو كَْلِق السالم دحى مس كعتف ومس ا كعتفل كو ا يحمه ل سحب كن يهجت كخأن  وق ثالثل كو 
اطحبوا التأق وعوة األنف ل كو الغنى  نى النف ل كو ا ينبغى لح ؤمس كن يجِذله نفسممممم،ل كو له  الشمممممنين 

َتَدةل إن أ الشمنين مس ي حك نفسم، دنن الغضمىل كو قول، لشمأب خ طى  دأة  انظت إلههأل  نن، كَْحَتي وأل مم
دَأَْمتل كو ااهؤوا الحنوا  م حدى كجسممممممْ ِّ ّه دَأْذَن وا األ ه كن يجْؤاَم وهنك أل كو قول،  ا كجْنَكي البِْكت حدى كجسممممممْ
توال كو مس كَمه  ى ال ممالة  ْحهخفهِلل  نن منكب الضممعهل وذا الحأجةل كو  توا وا كعسممهِ وألشممبهأ ل كو يسممهِ

م ِحىه ألخهك  ينن كَ تأن كخون كحت  ينيكبل   س  أ كحىه لنفسمممممممكل كو إخوانكب َخَولكب جعحهب هللا كحت ك
، م أ يحب ل وا ككحفوتب  وق طأقدهبل  نن تحفد وتب  أدهنوتبل كو اكقوا هللا   ْحهجْطِعْ ، م أ يَْطعَبل ولهجْحبِسممممْ

ةج وألقواهيت ري أل كن يتكف و س يتت ى الضممعهفهس  النسممأء ومأ محكت كي أنكبل كو ه قًأ كَْنَجشممَ ى ندو الج ه
وعهتن مس ك تاا الجن  الحطهل وكن يتادى هقدهس و ممممممعفهسكل كو... كو... كو... إل  م أ ا يكأا يندهى 
مس الدوجههأ  والدشممممممتيعأ  واألادهة النبوية العبقتية الدى كتتمنأ هللا وهأ والدى ذتت ج مأ ذتتكج، منهأ 

بأل ووأل عنى  ى وعض األحهأنل وكهجو كا كتون قن كخطأ  تنأ اهكجأا مس محفوظ الذاتتة منذ ال ممممممم
 ى شىء من،ل ثب يتين وعض الكأهتهس لنبهنأ العظهب كن يجْنِكتوتأ ويكنههوتأ دحهنأ كوصال مس وهاىهأ إلى 
إنكأه القتآن وعن ذلك ثب الدعفهة دحى اإلسالم ج حةً وكف هالً دننمأ كنضج الظتوف؟ كا شأتت النفوس 

ضغس دحى اإلسالم؟ كله  مضحكأ كن يحأول تؤاء ال أ ونون ااسدنهاك دحى هسول هللا ال دقهحة وأل
 ودحى ككبأد،  ى كتب مأ يد هو و، اإلسالمل كا وتو كوحهن هللا دو وجم؟ 

وكطبهقأ لضممالاك،  ى مو مموع السممنة النبوية وإنكأهن لهأ ك ههنا إلنكأه القتآن كيضممأ ثب اإلسممالم تح، 
وق   ه أ وعن دحى سممهأسممة تج تهسممنجت الخبهثة  سممهأسممة الخطوة خطوةل يقول الكأتس األدظب  ى معبن ال ج

إذا حأول وأح  كن يدفهب اآليأ  وكن ينأقش هوايأ  الدتاث دس مو ممممممموع حني  اإل ك »والدنمهت إن، 
كنأولد، ااكهأمأ  ت أ لو كن كسممطوهة كخحل دأىشممة دس هتى النبى واكهأمهأ كصممبحت مس ال عحوم مس 

والتا دحى ذلك الكالم الدأ ، سمممهمل ِجنه سمممهمه   ألكأكى يحأول الدشمممكهك  ى الدأهي  «. لضمممتوهةالنيس وأ
شكهك الذي يع م دحى وثه،  ى ثأنى م نه مس م أاه ايننأ. لو  اون كن يكون  ى ينن الهم دحى تذا الد

تة شه أ مس الوجأ كن، قنَّم شه أ مقنعأ لكنت اا عت دن،ل كو دحى األقم لكنت قحت إن  ى تالم، وجأتة كو
ت أ ك عم تثهتا مع مأ يعدتض و، دحىه وعض طحبدى كحهأنأ  ى ال حأ مممتا  م أ ا كقدنع و،ل ولكنى  ى 

 ذا  الوقت كجن كن مس ال  كس كن يكون ل، كوجه، مأ دحى نحو مس األنحأء ولو  عهفأ.
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أتتي الذي يدهب وكول شممممىء كوا كن كلفت النظت إله، تنأ تو ذلك الضممممعل الحغوي دنن شممممهخنأ األ
كسمممأكذك، مس مشمممأي  األأتت وألغبأء ويسمممخت منهب وقول، إنهب كحهأنأ مأ يفه ونل و أ يعنى كن القأدنة  ى 
حألدهب كنهب ا يفه ون. إننأ تنأ كمأم نت ا يوين دحى سطوه معنواةل ومع تذا نفأجأ وعنا مس األخطأء 

س سأوق وجأمعة األأتتل و ى تحهة الحغة العتوهة الدى ا كحهق وطألىه واعهل   أ وألكب وكأتس كدظب ومنه
فَت اقتع وهس »مس تذن الجأمعة؟ كتي تم ي مممممي كن يقع مثح،  ى كخطأء مثم   كن النبى تأن إذا كهاا سمممممَ

فًَتا»رونا مس « نسممأى،  أيههس ختت سممه هأ ختت وهأ التسممول مع، « كيدهس»مفعول و،ل وونا مس «  سممَ
وه وة قطع ا وصم. وال  هبة كن، تنأ إن أ ينقم « كقتع»وونا مس  ألن الكالم دس نسأء ا دس هجألل

عدهأ ت أ هاج« كقتع»و« كيدهس»و« سفتا» ال يحسس حدى النقمل  قن جأء  ن وأ األحأاي  تحهأ وــ
ًوأ  وأ دأم كنهأ ا ي كس كن ككون قن وها  وخالف ذلكل لكنى كها  كا ككتك  ونفسمممممممى ه ب اط  نأنى ال

ل،   ثم  ي كس كن يكون  ً أكل كو م دذهل ولو مدوتَّ ه  »ه، كي  جأء  البتاءة مس الوقوع  ى اإلثب الخب
 «يقولون كنهب كتم السمممممنة»ونل مجتوهكل كو «  الطهبهس»رونا مس « ألول ك الطهبأ  وكول ك الطهبون

 وكست اله وة ل جه هأ وعن القول.« إنهب»رونا مس 

حى خالف ال واب  ى تدأوأ  الحبت األدظب الذي وتذا خطأ مطتا مثم إت أل اله وا  كو إثبأكهأ د
ا يعجب، كحن وا يتي دقال يضأهع دقح،ل الذي يعجى و، ه ب ذلك لنهجة الول، ال ت ىل وتو البأب 
الذي نفذ مس خالل، كدناء النيس وال حة واقدأاون مس كنف،ل وسممهأاكج، و أ َطَ   هللا دحى و ممتن وو ممهتك، 

وة ااى أ ودنم كفتقد، وهس ت « كن»ك،ي ومس كخطأى، كيضأ  ى  دي ت وة يظس كنهب معجبون وفكتن وتدأوأ
  ل حه «يقول ال مممممحفي الهأم ال حهجى... كن القذاف قتك الكدأب وكدجب،»الوصمممممم وت وة القطع قول،  

ونون ت وةل و دي اله وة وعن القول ونا مس تسمممممممتتأ. وم أ اقدت ، تذلك مس كخطأء  ى « إلهأم»تدى 
سح هس اخول الحتب خو ًأ»ول،  تدأو، الدأ ، ق كمأ » أدمكل كو مثم  «  ال سح ون»رونا مس « وَتِتنَ ال 

ته يخت النبي مح ن  هو الق مممممممت الحق ل ونا مس  ونل مس «  مح نا»مأ كوهان القتآن مس قَ مممممممَ
 «إن كقوال النبي خأهت الوحي القتآني والدي كوهاتأ القتآن تي ق ممممت لحعبتة»ال فعول و،ل كو مثم  

 ل  كهل يف م«كقوال»تنأ؟ إن الكح ة الدى وعنتأ نَْعتل لـممممـمممم« والدى» ى « الواو»تي مأذا كفعم تذن رك
وهس النعت ومنعوك، وواو؟ تذا تالم ِدهَأله صمممغأهه لب يحسمممنوا  هب مأ اهسمممون  ى األأتت الشمممتيلكل كو 

أ يكد م وعن»مثم   أ يكد م»ل ونا مس «تأن الوحي ينولل والشممممتع ل ه مثم  ل كو«يكد م وعن لب»كو « ل ه
ونون كلل روقن ككته تذا الخطأ اإلمالىى تثهتا  ى الكدأب « يححو»ل ونا مس «يححوا لبعض النأس...»

وتم ال طحوب منأ كن ندحوا القتآنل وإذا »م أ ينل دحى كن متجع، إلى الجهم ا إلى السمممممممهول ومن،  
ومع »م  ل كو مث«ك ل جتا النطق ودنم الكد أنكحونأن نطقت آيأك، البهنأ  ونفسممهأ والدي ا كحدأت منأ إا

ل ونا مس «تذا  نن،  ى حهأك، دحه، السمممممممالم لب ينقطع دس قهأم الحهم ومع، كصمممممممحأو، ال خح مممممممهسل
 ونون كللل« وا عو»ونا مس « وشأء وا عوا تذا الدشتيع...»نعت ال بدنإل كو مثم  «  ال خح ون»

واب تدأودهأ دحى السطت ألنهأ مسبوقة و نهةل إذ تى صفة روه وة دحى ذيم الهأءل وال « وتئ»كو مثم  
ووعضممممممنأل اون كن ينهيل يقول ااى أ  الحهب صممممممحى »ل كو مثم  «كوتيء»ا  عمل  دجْكدَى مس ثب تكذا  

مهِ دحى النبى»رت أ يفعم العوامه ونا مس كن يقول  « دحى النبى ت أ يعتف تم مس ل، كانى معت ة « صممممَ
تذا كحن ك ضمممممممأل »ل ونا مس «وتذن إحني ك ضمممممممأل البخأهي...دحهنأ»ثم  وألحسمممممممأن العتوىكل كو م

 «. البخأهي

حدى اآليأ  القتآنهة ا يحسممممس تدأودهأ كحهأنأل ا كق ممممن مس نأحهة الحفنل وم مس نأحهة القوادنل مع 

ہ  ہ    ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀژ كن األمت  ههأ ا يوين دس نسخهأ ت أ تى. مثأل ذلك قول، كعألى  

وت ل، وعض األخطأء الدى « كحن»ل حه  ن مممى الفأدم  ]الجس[  ژہ  ہ   ونا مس ه ع،. وقن صممموه

ل الدى « ذلك هللا هوكب الحق» اجدتحهأ  ى تدأوة الن ممممموأ القتآنهة كلفأظأ و مممممبطأ لأللفأظل ومنهأ  

 .[ 32] يون     ژېئ  ىئ  ژ كهجعدهأ إلى كصحهأ  
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بج   «هلل  ى هلل»تكذا «  كسمممطوهة» الحني  الخأأ وواقعة اإل ك وأن، والكأتس األدظب وسمممالمد، يَ مممِ
اون كن يعد ن دحى كية هواية كسمممممممأدنن  ى ذلك. وحدى لو ادد ن دحى هوايةه ت أ  عم متا   ى تدأو، 
 سممممممموف يقع حهن ذ  ى خطن منهجىل إذ تهل يقبم شمممممممه أ مس هوايأ  األحأاي ل دحى حهس يؤتن ااى أ 

ب  ى تذب؟ إن، إذن مس الذيس يقبحون مأ يححو لهبل ويت ضمممممممون مأ ا يححو لهب ووكم قوة كنهأ تحهأ تذ
مون، دأمأل وتذا له  مس ال نهجهة  اون متادأة لقأدنة كو مبنإ. كي إن، مس الذيس يجِححهون، دأمأل ويجَحته

ب البخأهيه وأن، تذاب. إي نعب تذابل اون كن يكحل نفسمممم، شممممقة م العح هة  ى قحهم كو تثهتي ت أ كن، يَسممممِ
إثبأ  تذب تذا الكذابي وتأن، يكفى كن يسمممممب الواحن منأ مس ا يعجب، وأن، تذابل  هكون تذاوأل ويندهى 

 األمت دنن تذا الحن اون نقض وا إوتامي 

طهىل ول أذا ا يكون كح ن صمممممممبحى من ممممممموه تو الكذاب؟ إن تم مأ  ه، وتم مأ يحهق و، وتم 
ا البخأهي. دحى األقم البخأهي ا يخطل هجحه، إلى ك ممممت أك، ك ممممهي و مء صمممموكهأ كن، تو الكذاب 

كمتيكأ تح أ دس ل، الذتأب إلههأل وتأنهأ دووة كتتهأ ل، السممهن الوالن كو السممهنة الوالنةل وا يكحف، السممفت 
إلههأ إا كن يأخذ الحنطوه  ى سمممممأدِة د مممممتيهةه وينطحق إلى تنأك  هجن وهدأ يندظتن ومتكبأ تبهتا كحت 

الفهوا األمتيكهة الدى كصبي اخول الجنة يوم القهأمة كسهم مس الح ول دحههأ تذن  ك ت ،ل  ضال دس
األيأم. والبخأهي تأن ينفق نوه دهنه،  ى القتاءة والدألهل اون مقأوم إا مس ه أ   هتن وحب، لنين، 
ق  وكح سمممممم، لحعحبل ولب يكس يغتف مس متتو اوس خحنون وألنواها  ثب يشممممممكو الفقتل لعس هللا تم منأ

شممكهأء وألكذب وكهأءي والبخأهي لب يكس ينكت السممنة ويشممدب ال سممح هس لحسممأب الههوا والن ممأهيل الذيس 
يوالههب دحى حسممممممأب كمة مح ن و ممممممن م ممممممألي كمة مح ن وحجة كن كمة مح ن قن انحت ت دس كتاث 
مح ني طهىل كلب ينحتف الههوا والن ممأهي تب كيضممأ دس كتاث دهسممى وموسممىل وكتاث مح ن كيضممأ 

وق البهعة؟ كيدسمممممع قحبك لكم مس تى واب دحى وج، األهض حدى لعبهأا البقتل ويضمممممهق وأل سمممممح هس  
الحقهقههس الذيس كخحع دنهب صممفة اإلسممالم واإلي أن وكضممفههأ  قق دحى مس ا ي دون لإلسممالم واإلي أن 

 وِِ حَة؟ 

، تأذب  منهأ كنك إن  ى مسمممممممألة البخأهي مس النأحهة النظتية البحدة دنة احد أا  كختي  هت كن
كنت الكأذبل وتو احد أل كقوم تم الشممواتن دحه، ت أ قحنأل ومنهأ كن، ي كس كن يكون قن كخطأ كو سممهأ كو 
كن كحنا مس التواة قن اله   ى هوايد، ولب يسمممدطع البخأهي كن يكشمممل كنلهسممم،ل ومنهأ كن ككون طتيقة 

هس د مممممممتنأ والع ممممممموه القني ة جعحدك كفكهتك كنت تى الخأط ةل ومنهأ كن ككون ال قأيه  مخدحفة و
كسممدبعن وقوع الحأاث مع كن، مسممألة  هت مسممدبعنة وأل تة... وكسممدطهع كن كسممد ت  ى كعناا ااحد أا  
األختيل لكنك كهحت امأ ك مس البناية وآثت  كن كدهب التجم و أ لب يثبت شمممممممىء من،  ى حق،ل وإا 

تجم مأ ينل دحى كن، تأن تذاوأ؟ ككنت دألب كنت؟  هم تنأك مس اكهب التجم وألكذب؟ كو تم وقع مس ال
إن تأن العحب تو كن ينقضه الواحن منأ وحقنن و مممغن، دحى الكتام األوتيأء  هحوثهب وأكهأمأك، ال سمممعوهةل 
 هأ لضمممهعة العحب والعح أءي لكس مس حسمممس الحن كَْن له  العحب تكذال وكَْن لسمممَت مس كتم العحب ولو دحى 

 سبهم الدوتبي 

َخْتوِق يفدتي دحى النبى ودأىشممة  ى حأاثة اإل ك األتأذيى  هقول إن، وتذا ا «.  نهأ ضممى م»قن  ^ل ج
 أنظتوا إلى تذا الذي يضممممممتب الواع تهل يضممممممتب دس التوايأ  الدأهيخهة صممممممفحأ ويذتى يؤلل 
الدأهي  مس دنن نفس،ي مدى  ضى النبى مس دأىشة؟ وم ل أذا يغضى منهأ كصال؟ تم كجتمت ه ى 

 أسممدحقت كن يغضممى منهأ التسممول؟ لقن قضممى التسممول الكتيب شممهتا  ى كلب وحهتةل لكن، لب  هللا دنهأ
سبى مأ تأن  شتيفة العفهفةل وتم مأ حنث كنهأل حهس لب كجن من، ااتد أم ال عدأا و يغضى مس أوجد، ال

اسممدأذند،  لدحه، مس كلب وحهتة كأثًتا و أ تأن يدتاا  ى جنبأ  ال نينة مس شممأىعأ  مؤذية لحنف  الكتي ة
كن كذتى لبهت كوههأ  أذن لهأ.  هم تذا تو الغضمممممممى الذي يق مممممممنن الكأكى؟ تذلك يؤتن من ممممممموه كن 

القتآن الكتيب ينفى كن النبى تأن ي مممممممطحى مع، نسمممممممأءن  ى  وواك،ل  أهلل كعألى يقول لحنبى دنن »

يعنى الووجة. ل والبهت [5  األنفأل] ژڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ژ ختوج، لغووة ونه كولى الغووا   

آل ]  ژ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  یژ  و ى كو ممممممهي كتثت يقول كعألى دس نف  الغووة 

  ل[121  د تان
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له ال ؤمنهس لحقدأل. إذن لب يكس مع، واحنة مس   كي ختت النبى دس كتح،ل كي دس أوجأك،ل لكى يَ ممممج
لهجتة نولت سوهة األحوابل نسأى، منذ كول  ووة  واتأ. و ى  ووة األحواب  ى العأم الخأم  مس ا

ڃ     ڃژ و ههأ األمت وألحجأب لنسمممأء النبى. واألمت حأسمممب لهس وأن ي كثس  ى البهت وا يختجس من،  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    

.  كهل يممأمتتس هللا وممألبقممأء  ى البهممتل [33  األحواب] ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  

أكى النبى  ه ممطحبهس  ى  ووة ونى ال  ممطحق  ه أ وعن؟ لقن تأن كتك النسممأء  ى ال نينة وعهنا دس وي
الغووا  دأاة إسممممممالمهة حتأ دحههأ النبى وال سممممممح ون وحه  لب يكس يدخحل دس الغوو إا النسممممممأء 
قأاهيس. وحهس كخحل ال نأ قون دس الختوت مع النبى  ى احني معأهت  ،واألطفأل والشمممممممهوع  هت ال

وا وأن يدخحفوا مع النسمممأء وال مممبهأن   ٻ    ٱژ الن أدهة نول القتآن يعههتتب ويسمممخت منهب وأنهب َه مممج

.  هم مس ال عقول كن ي مممممممطحى النبى أوجأك، مع، دت مممممممة لخطت [87 الدووة]ژٻ  ٻ  ٻ  

 «.الحتب وهن أ كبقى وقهة النسأء آمنأ   ى ال نينة؟

ْعدَِ نل  ى نفى اصمممممممطحأب النبى والتا دحى ذلك كن، له   ى القتآن الكتيب  مأ ي كس كن يعدِ ن دحه، مج
إحني أوجأك، دنن الغوو. لو كن، قأل  إن تذا تو مأ ك ه ، مس اآليأ  القتآنهة لقحنأ ل،  تذا  ه كي كمأ 

الدى « األنفأل»كن يودب كن القتآن قن نفى تذا األمت  عال  ألجواب دحه،  كنت تأذبي لقن سمممممممأق آية 

« كتتَت أوجأكك وهاءك»ل ثب أدب كن معنأتأ  [5] األنفأل    ژک   ک  ک  گ  ڑ  ک  ژ كقول  

تو الووجةي وونأء دحى تذا الدفسهت البهحوانى  أل عنى تو كن هللا كختت النبى مس أوجد،. « البهت»ألن 
وا كاهي تهل يختت اإلنسممممممممأن مس أوجدمم،ل  ممأهجو مس القتاء الكتام كن يممنلهونى دحى الكهفهممة الدى 

نى وهأ كن كك ممممممموه ختوت الووت مس أوجد،ي ككتي الواحن منأ إذا قأل ل مممممممنيق، وألهأكل مثال  ي كن
تأن معنأن كن، سممهختت مس أوجد،؟ لكس مس « سممأختت مس وهدى السممأدة الفالنهة ألقأوحك دحى ال حطة»

نأ كية منطقة  ى جسمممم هأ يأ كتي سممممهدب الختوت؟ إن تذا لو حنث لكأن كدجووة األدأجهىي إن الواحن م
دنن وااك، يختت مس وطس كم،ل كمأ دنن الختوت مس البهتل  ال كاهي تهل يكون ختوج، مس أوجد،؟ 
ككتي كح ن صممبحى من مموه يفعم ذلك تح أ ختت مس وهد،؟   أذا يفعم إذن تح أ ختت مس م ممت تحهأ؟ 

 «الح أن»و أ ح م والدحق وخنمة الكأوووي يقوا ل، « الج م»ومأذا  عم دننمأ ختت مس ايننأ وكتك 
 ؟«َهْديج الِجَ أل خهتل مس َهْدي الخنأأيت» ى وهناء الضالل والهالك؟ كلب يأك، قولة ال عد ن وس دبأا  

والووجة إا  ى « األتم» هى كذتت األتمل لكس له  تنأك كطأوق وهس « آل د تان»كمأ آية سممموهة 
ب وكم وا كقأهب... والنلهم وعض الحأا   قق حهس ا يكون لحتجم إا أوجة  حسمممممىل  ال كونأء وا ك

س، الذي يقول لنوك دس اون،  ل كي له  [46]توا    ژ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پژ  دحى ذلك تو القتآن نف

 جوءا مس كتحكل و أ يفهن كن األونأء ينخحون  ى األتم كيضمممممممأل ومثح، قول، كعألى لحوط دحه، السمممممممالم  

جة تنأ مسمممممدثنأة مس األتم و أ يفهن ل  ألوو ]األدتاف[ژٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ 

الدى يأمت هللا  ههأل دنن حنوث خالف « النسأء»كن األتم كوسع مس كن يقد توا دحههأ. وتنأك آية سوهة 
ل كي مس كقأهو، «كتحهأ»وَحَكً أ مس « كتح،»وهس الووت وأوجد،ل كن يبع  كتمج الخهت واإلصممالك َحَكً أ مس 

أ. ووأل ثم تنأك قول، كعألى دحى لسمممممأن يوسمممممل إلخوك، وتو يسمممممح هب وكقأهوهأل لهحأوا اإلصمممممالك وهنه 

ل  ]يوسمممل[ ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ژ  ق ه ممم، 

سأء  شأن، دس الن ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ژ   أحضتوا كووي، وتم إخوك،. ومثحهأ قول، دو 

القل وتو مأ يعنى كن حه  ا وجوا لووجأ  كو كأوات تنأ دحى اإلط  [ 25] النسمممممممأء    ژڻ  

 كوسع وكثهت م أ يتيننأ كح ن صبحى من وه كن نفهبي « األتم»ااىتة 
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كن هسممممممول هللا قن  نا مس كتح، يوم ونه  ال ينبغى كن كفوكنأ « آل د تان»ودحى ذلك  حهس نقتك  ى 
 ووةل حقهقة كن تذن تأنت كول  ووة يغووتأ التسمممممممولل وكنهأ تأنت مفأِج ة لب يخطَّق لهأ كن ككون 

دالوة دحى كنهأ قن وقعت قتيبأ مس ال نينة  حب يكس  ههأ سمممفت وا كجههو قأ حة وا اودعأا دس األتم ت أ 
يحنث  ى مثم تذن األحوال. تذال وا كهين كن كذتى مذتى وعض الشمممممممهعةل الذيس ينكتون كن ككون 

يهأي  عالم ينل دحى  أط ة وأوجهأ وولن« كتم البهت»أوجة التجم مس كتح، تى يق ممممتوا م ممممطحي 
تم تذا؟ ينل دحى كن كح ن صبحى من وه جأتم تبهتي ومع ذلك  هأ لثقم ظح، دننمأ كتان  ى صوهك، 
شتيتة  سهة ال  ى ال واقع الذي كدحفنأ وكدأوأك، الجأتحة مثح، وقن انجعن لحوهاء وكتش، القبهي ونظتك، القأ

 هتي ومالمح، الغحهظةل و ى ينن القحب والوهق تأن، مفكت دبقتي تب

ل وتو كيضأ ا ينل دحى مأ يهنف إله،ل «األحواب»ونأكى ل أ قأل، وشأن الحجأب ال ذتوه  ى سوهة 
 حه  معنى كمت القتآن نسممأء النبى وأاسممدقتاه  ى وهوكهس كن، ينبغى دحههس كا يختجس البدة منهأل وإا 

ء دحى مأ تأن األمت دحه، تأن معنأن كنهس ا يجوأ لهس الذتأب لح سمممأجنل وا لقضمممأء الحأجة  ى الخال
 ى كول األمت  ى ال نينة ت أ تو معتوفل وا لويأهة كتحههسل كو لح شمممممممأهتة  ى كي واجى اجد أدى 
َتب و، ال ثم  ى  تألعواء واأل تاك ومأ إلى ذلك. حدى السممممهن كح ن دبن الجواا رسممممى السممممهن الذي يجضممممْ

يسممممم ي لووجد، كن كذتى لويأهة كمهأ يأ  م مممممت دحى ااسمممممدبناا وأل تكة والحجت دحههأ  ى البهتك تأن
ولب كشممأتن  ِْح هأ؟ ولقن تأن التسممول دحه، السممالم تتي أ « وهس الق ممتيس»كخىي كم كتاك لب كقتك هواية 

سممممممم حأ مع أوجأك، ت أ تو مع النأس كج عهسل  ال يجْعَقم كن يدعأمم معهس و نطق العأمة الذي يقول إن 
ى القبتي يأ حفهن دحى منطقك السخهل ال دهأ تي إن تم مأ تنألك ال تكة ا كختت مس وهت أوجهأ إا إل

كن القتآن يتين لووجأ  ال  مممممممطفى كن يبدعنن وقنه اإلمكأن دس أحأم الحهأة حدى يَْظحَْحس  ى مكأنهس 
الت هع وا يخوض النأس  ى كحأايثهس وكخبأهتس ت أ يفعحون مع سمممأىت النسمممأء  ى قهحهب وقألهبل ا كاه 

وكهس ودأكأي ومس ثَبَّ  نذا صممحبهس التسممول  ى  وواك، صممحبهس دحى نف  الو ممع الذي يختجس مس وه
 ي ونهس دس العهون واأللسنة.

ومأ كقول، هواية اإل ك مس كن صفوان وس ال عطم حهس دتف كن الشبي الذي يتان  ى ال حتاء تو 
ى ولب يكح هأ ولب ككح ، حدى هتبت هاححد، تو الهم دحى مأ كقول ل وذلك حسممممممب أ جأء  ى دأىشممممممة كنحَّ

تسممممى  لحطب« مج ع القتآن  ى كفسممممهت القتآن»الكالم الدألى لعأىشممممة ه ممممى هللا دنهأ والذي نقحدج، مس 
س مس وهاء الجهش  أصممبي دنن منولي  تكي سممواا إنسممأن » وتأن صممفوان وس ال عطم السممح ي قن دتَّ

  ممة حدى كنممأع هاححدمم،  تتبدهممأنممأىب  عت ني حهس هآني  خ ت  وجهي وجحبممأوي. ووهللا مممأ تحَّ ني وكح
 «.  أنطحق يقوا التاححة حدى ككهنأ الجهش وعنمأ نولوا مو تيس  ي حته الظههتة

كمأ تجوم من مموه الحأقن دحى البخأهي ووصممف، ال دسممبى  ى لَْوك ال سممدشممتقهس وال بشممتيس سممهتة 
حهأة النبى كو  ىدأىشممة  هو خب  شممهطأنى دتيقل  كثهت مس ال بشممتيس وال سممدشممتقهس لب يدتتوا شممه أ  

لون كسوك كأويم. وم إنهب قن اْ دََتْوا دحه، األتأذيى ا دتاًء وقألوا  ك ت أك، اون كن يقحبون دس حقهقد، ويؤوه
دن، تالمأ مأ كنول هللا و، مس سحطأن. ك دتي البخأهي مسؤوا دس تذا كيضأ؟ وتذا لو تأن البخأهي تو 

،  ههأ مس ين إا كن، سممجحهأ ت أ وَحَغَدْ، وعن كن وذل تم مأ الذي هوي الق ممةل لكن،  ى واقع األمت لب يكس ل
لني، مس جهن  ى ك حه ممممممهأ وكحتيتتأ. ولو تأن تو الذي اخدتدهأ تذوأ وأوها ونسممممممبهأ إلى آختيسل 
  ح أذا لب ينبت ل، كحن مس تؤاء النأس الذيس دواتأ إلههب  هكذو، ويقول ل، إن، لب يتو ل، شه أ مس تذا؟

ينهك دحى الفوه كن التجم قن خحَّى « النوه»تدب، من مممموه  ى كفسممممهت آيأ  سمممموهة والذي يقتك مأ 
لخهأاك، وكوتأم، الِعَنأن وانطحق يشمممممممطي وينطي دحى توان اون تأوي مس منهج كو دحب.  هأ لضمممممممهعة 
الدفسمممممممهت إذا تأن تذا الذي يجدتح، ال هأوي  كفسمممممممهتاي لكس مأ الذي نندظتن مس مسمممممممعوه ينكت دحى 

يشهنوا ل ح ن وألتسألة كو كن يسدعهنوا وأحأاي  النبى  ى  هب القتآن واسدخالأ األحكأم  ال سح هس كن
شتكل ويهأجب د ت  شأء هللا وألكفت وال شتدهةل ويتمههب ج هعأ مس لنن ال حأوة حدى يومنأ وإلى مأ  ال

 لن مممممممأهيوكوأ وكت والبخأهي وهجأل الحني  تحهب تجومأ نأهيًّأ  ى الوقت الذي يثنى دحى الههوا وا
 وال الحنة كََحتَّ الثنأء؟ 
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ْفدََتي دحه،  ى حني   ودجهى كن يدخذ مس اسممدع أل القتآن ل ممهغة الج ع  ى الكالم دس الطتف ال ج
اإل ك الهال دحى كن الشممأىعأ  تأنت كطأها ج أدة مس ال سممح هس  هت محناةل وله  لعأىشممة كية دالقة 

يسممدع م تذن ال ممهغة لحنالة دحى ال فتا تقول، دو شممأن،  وهأ البدة. ذلك كن، مس ال عتوف كن القتآن قن

ل [ 80]الدووة   ژ ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺژ  لتسممول، دحه، السممالم 

سحولل الذي ادأ التسولج هوَّ، وألغفتان ل،ل  مسدخنمأ صهغة الج ع مع كن الكالم دس واحن تو اوس كَوِى 
تل ومثم قول، سممبحأن، لنبه، حهس وحا من، الغضممى والحون دحى ال قدم ال أسممأوي  كأن لحسمم أء تالم آخ

ب وإن دأقبدب  عأقِبوا و ثم مأ دوقبد»لع ، ح وة كْن كدحس كن، سوف يثأه لحد ثهم و، دشتا  األ عأف  
 ل مسدع ال صهغة الج ع  ى خطأب التسولل وتو  تا... وتكذا. «و،

ىه  ىه والطموسممِ ي مغوي اسممدخنام القتآن ل ممهغة  وتأ ت أ الطَّبَْتسممِ مثال يح سممأن تذن ال سممألة و أ يو ممه
ه، شمممممممخت  تا له  إا   لوا إذ سممممممم عد ون ظس »الج ع  ى آيأ  حني  اإل ك ه ب كن ال فدََتي دح

ال ؤمنون وال ؤمنأ  وأنفسمممممهب خهتا  معنأن تالهل حهس سممممم عدب تذا اإل ك مس القأىحهس ل،ل ظس ال ؤمنون 
تب تممأنفسمممممممهب خهتال ألن ال ؤمنهس تحهب تممألنف  الواحممنة  ه ممأ يجت  دحههممأ مس وال ؤمنممأ  وممألممذيس 

خبهثون الخبهثأ  لحخبهثهسل وال»دحى قول، سمممبحأن،  « ال هوان»ل ووأل ثم يعحق الطبأطبأىى  ى «األموه
كون م مممأ يقولونل لهب مغفتة وهأق  لحخبهثمممأ ل والطهبمممأ  لحطهبهسل والطهبون لحطهبمممأ . كول مممك مبتَّ

نأ ي ذلك »قأىال إن  ل«تتيب وألطهىل وا ي اآلية دأمة وحسمممممممى الحفن ك مممممممل ال ؤمنهس وال ؤمنأ  
اخد مممأأ سمممبى نوولهأ وانطبأقهأ دحه،. وثأنهأ  كنهأ كنل دحى تونهب ج هعأ محكومهس شمممتدأ وألبتاءة 

 حكب د ممأ يجْتَمْون ومم، مممأ لب كقب دحهمم، وهنممة. وثممألثممأ  كنهب محكومون وممأل غفتة والتأق الكتيب. تممم ذلممك
 «.ظأتت  لكتامدهب دحى هللا وني أنهبل والكفأه دحى خالف ذلك

ْ  كم »ل وجواو، دحه، وقول،  «مأ دالقة دأىشممممممة وذلك تح،؟»كمأ سممممممؤال تويدبنأ   ا شممممممىء. لقن َجتَّ
هأ نق ة الكثهتيس وسمممممممبى اوهتأ  ى الفدنة الكبتي وموقعة الج م. لذا  ال ؤمنهس دأىشمممممممة دحى نفسممممممم

ة  ى الهجوم دحههأ واكهأمهأ  ى شت هأ. وتم األحأاي  ال فدتاة الدى كهدك كخ  ت طواىل مس الشهع
حتمة هسمممممول هللا تأن الن مممممهى األتبت  ههأ لعأىشمممممة. ومس يقولون كنهب كتم السمممممنة ينا عون دس كحك 
األحأاي  ويعدبتون نقنتأ وكبتىة التسممممول وكتم وهد، منهأ إنكأها لحسممممنةي ويكفهنأ كن الج هع ا يوالون 

ل  دعحهقنأ «آلن يتوطون دأىشمممة وحني  اإل ك ك مممنيقأ منهب ل فدتيأ  مأ يسممم ى وأل  مممنه الثأنىحدى ا
ىه والجنأوذيه  ىه والطَّبَْتسمممِ ىه والطموسمممِ دحه، تو كننى هجعت إلى سمممبعة كفأسمممهت شمممهعهة رتى كفأسمممهت القج ه

ك ألدتف مأذا يقول الشمممممهعة    ى حأاثة اإل كلوالفهض الكأشمممممأنىه والطبأطبأىىه ومح ن كقىه ال نهسمممممىه
ِمهَْت و،ل ثب يوين  ك كم ال ؤمنهس م أ هج  ألفهت وعضهب يذتت كن الكالم  ى اآليأ  دس دأىشةل لكس هللا قن وته

  هؤتن كن، مأ تأن لنبى كن كخون، أوجد، كونال وكن النبى دحه، السالم لب يشكه  ى دأىشة قق. 

ن كستب الفحشأء إلى كتم النبي ينفت القحوب دحى كنأ نقول إ»وإلى القأهئ تالم الطبأطبأىى  ى تذا  
دن،ل   س الواجى كن يطهت هللا سممممممبحأن، سممممممأحة كأوات األنبهأء دس لْوث الونأ والفحشممممممأءل وإا لَغَِت 
ِة التوايأ  دحى  الندوة. وكثبت وهذن الحجة العقحهة دفدهس واقعًأ ا ظأتًتا  حسممى... ووألج حة االةج دأمه

وآل، وسمممممحب  ي هيى مس كمتتأ إلى نوول العذه م أ ا هيى  ه،ل وتذا م أ  تون النبي صمممممحى هللا دحه،
لوا إذ سمم عد ون ظس ال ؤمنون »يجمه دن، مقأم، صممحى هللا دحه، وآل، وسممحب. تهلل وتو سممبحأن، يقول  

ل  هوو  ال ؤمنهس وال ؤمنأ  دحى إسأءكهب الظس ودنم «وال ؤمنأ  وأنفسهب خهتا وقألوا  تذا إ ك مبهس
مأ س عون مس اإل ك؟   س لواأم ااي أن حسس الظس وأل ؤمنهسل والنبيم صحى هللا دحه، وآل، وسحب هاتب 

 «. كحقم مس يد ل وذلك ويدحتأ مس سوء الظس الذ  مس اإلثبل ول، مقأم النبوة والع  ة االههة

 قبطهة مسوتنأك وعض آخت مس ال فستيس الشهعة يقول إن ال تاا تو مأ كشأدد، دأىشة دس مأهية ال
كنهأ قن ح حت ونوتاتهب مس خأامهأ القبطىل وتى هواية ا كسمممممممأس لهأ إا مس خهأا  تؤاء وكمثألهب 
لألسل. ووعض ثأل  يقول إن العأمة ركي كتم السنة  ى م طححهبك كتي كن ال ق وا  ى آيأ  سوهة 

ى تذا  ألذيس يقولون مس تى دأىشةل كمأ الخأصة ركي الشهعةك  هتون كنهأ مأهية القبطهة. ودح« النوه»
 الشهعة إنهأ دأىشة يبتىونهأ ت أ وتكتأ القتآن الكتيبل وا شك كن،  خت لهأل وكي  ختل كن كنول آيأ  
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القتآن ودبتىدهأ مس  وق سممممممبع سمممممم أوا  مثح أ تأنت كقولل وحق لهأ كن كقول. كمأ الذيس يقولون إن 
دت ممممهأل وإن تأنوا يده ونهأ وألقذف  ى حق ال ق مممموا وأآليأ  تى مأهية  هب ا يده ون دأىشممممة  ى 

 مأهية وجْطالًل وتذا طبعأ شىء آخت يخدحل د أ نحس وسبهح،. 

كي كن مأ قأل، من ممممممموه دس الشمممممممهعة  ى تذن القضمممممممهة تو تالم ا قه ة ل، دحى اإلطالق. ومس ثب 
شة  ى قحهم كو تثهتل وم تو و ثأوة وسأ حى صنهتأ م د ألحني  الخأأ وق ة اإل ك ا مسأءة  ه، لعأى

الطأتت الشتيل دحى دك  مأ يهتف و، جأتحنأ الذي يدحظى قحب، دحى اإلسالم وقتآن، وكحأاي  هسول، 
حقنا و مممممممغنأل لكن، يخدت الحني  النبوي اآلن وألهجوم تخطوة كولى ومؤقدة كعقبهأ الخطوة الثأنهة 

َهأًنأ وهأًنأل وِجَهأًها نهأًهاي دننمأ ي هس األوانل كا وتى الهجوم دحى القتآن والدطأول دحى التسمممممممول دِ 
الحهب ا ضي مس يع م دحى اإلسأءة إله، واتدك سدتنل ولو تأن  ى جوف محأهة كأىهة  ى كد أق البحأه 
جواء انحهأأن ألدناىك وكدناء اينك وهسممممولك وقتآنكي وحدى لو تأن البخأهي يتين مسممممي األثت الذي 

تذا ونوهن مفختا ل،ل وكي مفختل دحى دك  مأ لكالم الشمممهعة  ى دأىشمممة حسمممى كفكهت من ممموه لكأن 
يتين صممويحبنأكن يوتب القتاء الفضممالء الذيس يظس وهب السممذاجة والدخحل. وا شممك كن القتاء قن كنبهوا 
ل وا يبألى كيس يقع تالم، مأ اام  إلى طتيقة صمممممأحبنأ  ى البح  والدألهلل  هو يخبق دحى نحو دجْ هأنِىه

 .يوصح، إلى الهنف ال تسوم ل،

ومس األحأاي  الدى ي ممممهي كح ن صممممبحى من مممموه مده أ البخأهي وأخدتادهأ وغهة اإلسممممأءة دحى 
جأء  امتكة مس األن مممممممأه إلى النبى  خال وهأ  قأل  وهللا إنكس ألََحىه »التسمممممممول الكتيب حني  كن   

نأِس إلى ه، قأىال  «ال لذي دحهق دح ية كتين لحقأهئ كن يدخهم مأ حنث»ل وتو الحني  ا ح والتوا ك  ى ك
حك الخحوة  نت ك تأ ون كن يدسمممممممأءل  إذا  لذتى ا  قأهئ ا حك. ولكس ال الخحوة الدى اندهت وكح أ  الحى ك

وتو كسأؤل يشى و أ «. ال ودومة قن حنثت  تً أ  كهل دتف كن ل وتو التاويل مأ قأل النبى  ههأ؟
ن تذا كن البخأهي يق ممم  ى قحب، كجأن هجأل الحني ل وم كجأن النبى نفسممم، الذي يسمممىء تو إله، ثب يندى

ل وح، كن يكون تذا اإلنسمممأن  ِويهه وتذا م أ ا ي كس كن ينوه  ى ذتس البخأهي وا  ى ذتس كي إنسمممأنه سمممَ
 مس ككبأع النبى الشتيل ويتين كن يجنب، إسأءا  البخأهي وكمثأل،ي 

أء  ههأ ذلك ج و ى نف  ال مممفحة الدى»ثب يد أاي تويدبنأ  ى كأتهن معأنه، وإيحأءاك، ال جتمة قأىال  
حونه هجم ا يخ»الحني  يتوي البخأهي حنيثأ آخت ينهى  ه، النبى دس الخحوة وألنسممأءل. يقول الحني   

 ع ين« صممحهي البخأهي»وذلك الدنأقض ال ق مموا  ى ال ممفحة الواحنة  ى «. وأمتكة إا مع ذي َمْحَتم
ثب  «ا يخحون هجم وأمتكة»جأل  القأهئ لالددقأا وأن النبى تأن ينهى دس الشمممممممىء ويفعح،. يقول لحت

تم ن نق كن النبى دحه، السالم تأن يفعم ذلك؟ «. وهللا إنكس ألحى النسأء إلى»يخحو وأمتكة يقول لهأ  
 ك«.48نعوذ وأهلل رهاجع البخأهي  الجوء السأوع أ 

ثهس ومممأ دحَّق ومم، اوس حجت  تممذا مممأ قممألمم، تويدبنممأل وإلى القممأهئ هوايممأ  البخممأهي و هتن مس ال حممنهِ
اً مأ كوهان البخأهي  ى ال وا ع ال خدحفة مس  سوق كوه  ل«صحهح،»والنووي دحى ذلك ال و وع. ون

مح مممن وس  حمممنثنمممأ »ونبمممنك ومممألتوايمممة الدى ادد مممن دحهممم، تويدبنمممأ وكعحهق اوس حجت وشمممممممممأنهمممأ  
 جأء  امتكة قأل  دن،  ه ي هللاكن  وس مألك قأل  س عت  تشأم دس شعبة  حنثنأ ننه   حنثنأ وشأه 
 ويالَحن كن، قن وها  ههأ الكالم«.  خال وهأ  قأل  وهللا إنكس ألحى النأس إلي  ^إلى النبي األن أه  مس 

س ل دحى حه«تسه »ل وتذن تى التواية الوحهنة الدى اسمممدجْخِنم  ههأ الضممم هت «إنكس...»دحى النحو الدألى  
ل كي إنكب كيهأ األن ممأه. لكس الكويدى «إنكب»خأهي كو  هتن كقول  كن التوايأ  األختي سممواء دنن الب

كتك ذلك تح، وك سمممك وهذن التواية لغتض  ى نفسممم، مع كنهأ ي كس كن ككون  حطة مطبعهة كو نسمممخهةل 
دحى مأ سوف يدضي دحى الفوهل إا كن « إنكب»ووخأصة كن اوس حجت  ى شتح، لهأ قن كوهاتأ تكذا  

سأىت التوايأ  وشتوحهأ ج هعأل تأكبنأ الذي يههب  ى م حبة هسول هللا ت أ يودب قن ك  ض دهنه، دس 
 والد ق وهذن التواية تذا االد أق ال تيى تى يسىء لحتسول الكتيبل  ى الوقت الذي يجأه  ه، 
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َتاًخأ وأن، إن أ يع م دحى منع  دن، دحه، السمممالم وم ودس هللا ذاك،ل وتو كعبهت  تيى ا « الظحب»صمممج
س كي وااه مس كواية الشمممهأطهس ككى و،ل إذ لب كسممم ع مس قبم وا كظننى سمممأسممم ع مس وعن وأن هللا كاهي م
 «. يجْظحَب»ي كس كن 

لذي ا يكل لحظة دس  نأل ا هذا الدعبهت لب يتا  ى القتآنل  ح أذا اسمممممممدع ح، تويدب ية حأل   ودحى ك
به وأن، ا يقول إا مأ جأء و، القتآن؟ وتذا نت مأ  ءة وعن قتا»قأل، الكويدى ال سمممكهس  الضمممجهج ال ج مممِ

تذا الكدأب سمممددضمممي الحقأىق وسمممهوول الجهمل ويبقى اكخأذ القتاه دس د ن ودس دحب  إمأ وألدبتؤ مس 
البخأه  و هتن ن ممممتةً هلل كعألى وهسممممول، الكتيبل وإمأ ون ممممتة البخأه  وكى ة الحني   ي ظح هب هلل 

 «.كعألى وهسول، الكتيب

ححني ل ثب مع التوايدهس األختيهس دنننل  ألتوايدهس الحدهس كوهات أ مسحب واآلن مع شتك اوس حجت ل
ْتك اإلمأم النووي لتواية األول. يقول اوس حجت   تو اوس أين وس « دس تشممممأم»قول،  »واوس حنبم وشممممَ

ل «كخبتني تشممأم وس أين»مس طتيق وهو وس كسممن دس شممعبة  «  ضممأىم األن ممأه»كَنَ ل وقن كقنم  ي 
أاا  ي هواية وهو وس كسن  ل «^جأء  امتكة مس األن أه إلى النبي »قول،  هواية مسحب.  وتذا وقع  ي

ك   ي وعض الطتق. قأل ل «^ خال وهأ هسممول هللا »قول،  «. ^ومعهأ صممبي لهأل  كح هأ هسممول هللا »
  ا يس ع مس ال هحى  لب يجِتْا كَنَ  كن، خال وهأ وحه   أب دس كو أه مس تأن مع،ل وإن أ خال وهأ وحه

حضمممت شمممكواتأ وا مأ ااه وهنه أ مس الكالم. ولهذا سممم ع كن  آخت الكالم  نقح، ولب ينقم مأ ااه وهنه أ 
كن امتكة تأن  ي دقحهأ »ووقع دنن مسحب مس طتيق ح أا وس سح ة دس ثأوت دس كن  «. ألن، لب يس ع،

نظت  ك ه السكك ش ت حدى كقضي لك شيء قألت  يأ هسول هللال إن لي إلهك حأجة.  قأل  يأ كم  النل ا
وكختت كوو ااوا نحو تذا السممممهأق مس طتيق ح هن دس كن ل لكس له   ه، كن، تأن  ي دقحهأ «. حأجدك
 أن األي»ل وكختج،  ي «متكهس»أاا  ي هواية وهو  ل « قأل  وهللا إنكب ألحى النأس إليه »قول،  شيء. 
و ي الحني  منقبة لألن أهل وقن «. ثالث متا »مس طتيق وتى وس جتيت دس شعبة وحفن « والنذوه

وقن كقنم  ي حني  دبن العويو وس «. كندب كحى النأس إليه »كقنم  ي  ضمممممممأىم األن مممممممأه كوجه، قول،  
 وصبتن دحى قضأء ^صههى دس كن  مثم تذا الحفن كيضأ  ي حني  آختل و ه، سعة حح ، وكوا ع، 

ستا ا يقنك  ي النيس دنن كمس الفدنةل ولكس حواىج ال غهت والكبهتل و ه، كن مفأو ة ال تك ة األجنبهة 
 «.ي حك إهو،؟ ^وكيكب ي حك إهو، ت أ تأن »األمت ت أ قألت دأىشة  

س يعقوب وس إوتاتهب و حنثنأ »ووعن ااندهأء مس هواية البخأهي األولى نندقم إلى التواية الثأنهة  
ه ي كن  وس مألك  قأل  س عت  تشأم وس أين قأل  كخبتني  شعبة حنثنأ وهو وس كسن    حنثنأ  تثهت 

  ^ ومعهأ صممبي لهأل  كح هأ هسممول هللا   ^ إلى هسممول هللا  األن ممأه قأل  جأء  امتكة مس  هللا دن، 
ه ى هللا  نثب وعن ذلك إلى التواية الثألثة دنن«. متكهس» إنكب كحى النأس إليَّ  والذ  نفسي وهنن» قأل  
كن دس كن  وس مألك تشممأم وس أينل  دسشممعبةل  كخبتنأ وتى وس جتيت   حنثنأ إسممحأق  حنثنأ »دن،  

إنكب ألحى النأس والذ  نفسممممي وهنن   ^ معهأ كواا لهأل  قأل النبيل ^ امتكة مس األن ممممأه ككت النبي 
. قألهأ ثالث متاه  «. إليه

اوس   ننه قألدس  ج هعأ واوس وشممممممأه  مح ن وس ال ثنى  حنثنأ »تى ذي  كمأ هواية مسممممممحب  هأ 
جأء  يقول   كن  وس مألكسممم عت تشمممأم وس أين  دس  شمممعبة  حنثنأ مح ن وس جعفت  حنثنأ ال ثنى  
ى إنكب ألحالذ  نفسي وهنن و»وقأل   ^ قأل   خال وهأ هسول هللا .^إلى هسول هللا  األن أه  امتكة مس 
س كوي كوو وكت و وحنثنأ كل حنثنأ خألن وس الحأهث يحهى وس حبهى  وحنثنه، ثالث متا . « النأس إليه 

 «. وهذا اإلسنأا شعبة  دس تالت أ اوس إاهي   قأا  حنثنأ وكوو تتيى شهبة

«  خال وهأ ^جأء  امتكة إلى هسمممول هللا »قول،  »ثب تأ تو ذا كخهتا شمممتك النووي لحني  مسمممحب  
هأ قةل وتي الخحوة ال نهي دن نأسل ولب يكس خحوة مطح هأ وحضمممممممتة  ية اإلمأم كح نل «. خف وكبقى هوا

  جأء  امتكة يقول كن  وس مألك  قأل  سمم عت تشممأم وس أين وس كن   كخبتني دفأن   قأل»ون ممهأ  
 ت اوس جعف  قأل  والذ  نفسي وهنن. وقأل  معهأ اوس لهأكل دفأن   رقأل ^ إلى هسول هللا األن أه  مس 
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 «. ثالث متا » إنكب ألحىه النأس إليه والذ  نفسي وهنن »وقأل   ^ قأل   خال وهأ هسول هللا 

 ةووعن تذا الدطواف العح ى والدنقهت وهاء الحقهقة يسممممممدطهع القأهئ كن يحكب ونفسمممممم، دحى مني كتحه
تويدبنأ لدنأول مثم تذن األموهل وتذلك دحى قه ة ال نهج الذي يدبع،ل وتم ي حي  ى مجأل العحب كو ا؟ 
ْحق وَْهض. وتى  إن صمممويحبنأ يد مممتف وألطتيقة الدى نسممم ههأ  ى الحغة العأمهة إن كحسمممنهأ و، الظس  سمممَ

م األ ذاذ ت إلى دح أىنأ األ أ طتيقة ا ك حي كونا  ى مهنان البح  وا كحهق وألبأحثهس والعح أء. ولننظ
 تهل يقحبون تم شىء دحى ج هع جوانب، ويونون الكالم و هوان الذتىل وله  و هوان قبأونة الب مي

وم أ يوهان تويدبنأ ويأخذن دحى البخأهي ويده ، وسمممممبب، وألع م دحى اإلسمممممأءة لحنبى دحه، السمممممالم 
هللا ينخم دحى كم حتام ونت مححأن  دطع ،ل  تأن هسول»الحني  الدألى الذي اخد تن دحى تذا النحو  

وتأنت كم حتام كحت دبأاة وس كوى ال أمتل  نخم دحههأ هسول هللا  أطع د، وجعحت كفحى هكس،ل  نأم 
سدهقن وتو يضحكل  قألت  ومأ يضحكك يأ هسول هللا؟... إل  دحه،  وقن دحق تويدبنأ«. هسول هللا ثب ا

ا النخول دحى تذن ال تكة ال دووجةل وله   ى مض ون  ألنبى دحى تذن التواية ال »قأىال   ودومة كعوَّ
التواية وجوا لحووت. كي كشمممممهت التواية إلى كن، تأن ينخم دحههأ  ى  هبة أوجهأ. وي ممممموه البخأهي 
تهل أالت الكحفة وااحدشممممأم وهس النبى وكحك ال تكة ال ودومةل إذ تأن ينأم وهس ينيهأ وكفحى ل، هكسمممم،. 

كن يدخهم القأهئ مو مممممممع هكس النبى وهن أ كفحههأ ل، كحك ال تكة  ى تذن التواية الخهألهةل ووألطبع ا ون 
ثب وعن األتم والنوم يسممممممدهقن النبى مس نوم، وتو يضممممممحكل وينوه حني  طويم وهن، ووهس كحك ال تكة 
نعتف من، كن أوجهأ لب يكس موجواال وإا شممممأهك  ى الحني . وصممممهغة التواية كضمممم نت الكثهت مس 

هسممول  تأن»إليحأءا  واإلشممأها  ال ق ممواة لدجعم القأهئ يدشممكك  ى كخالق النبىل  دقول التواية  ا
لنخول دحى ال تكةل ولب يقم  «. هللا ينخم دحى كم حتام لنخول «. تأن يووه»واحن اخدهأه لفن ا وا

ة االد،. ثب دحى ال تكة ل، منلول جنسممممى ا يخفىل واايحأء تنأ موظَّل جهنا وهذا األسممممحوب ال ق مممموا
ل  هنأ كنبه، دحى كنهأ مدووجةل ولكس «وتأنت كم حتام كحت دبأاة وس كوى ال ممممأمت»يقول دس ال تكة  

له  لووجهأ ذتت  ى التواية لهفهب القأهئ كن، تأن ينخم دحى كحك ال تكة ال دووجة  ى  هبة أوجهأ. 
اية. اا كن حشممممتتأ تكذا وتى دبأهة محشمممموهة  ى السممممهأق د نا حه  ا دالقة لهأ ودف ممممهال  التو

مق مممممموا من، ان النبى تأن ينخم دحى امتكة مدووجة  ى  هبة أوجهأ ويد ممممممتف معهأ وكدعأمم مع، 
قأهيء ان ذلك حتام وله  حالا يجعم البخأهي اسمممممممب ال تكة  تن ال دأ مم الووجهس. وحدى ي عأ كم »تد

 ثب يضع التاوي وكم وقأحة ك عأاً  لهدبأاه إلى ذتس القأهئ كن مأ يفعح، النبى حتام وله  حالاً.« حتام
سأن دحى مسدوي مدوسق مس األخالق الح هنةل  سالم ا ي كس كن ك نه مس كي إن سبهأ لحنبى دحه، ال ين
 كهل وألذي تأن دحى خحق دظهب دحه، ال ممالة والسممالم؟  هفدتي التاوي تهل تأنت كحك ال تكة كطع ، 

 دحأاثأن. نعوذ وأهلل مس اا دتاء دحى هسول هللا. وقنوكفحى ل، هكس،ل وينأم دننتأ ثب يسدهقن  أحكأ وي
تته البخأهي تذن التواية ال ودومة و مممموه مدعناة وكسممممألهى شممممدى لهسممممدقت معنأتأ  ى دقم القأهئ 

ل والجوء الدأسمممممع أ 78ل والجوء الثأمس أ 51ل 39ل 21ل 19رهاجع البخأهي  الجوء التاوع أ 
 ك«.44

ت النظت إلى ج حة كخطأء سممممممقق  ههأ من مممممموه   قن كتن كن لفن وقبم كن كقول هكيى  ى الحني  كلف
النخول دحى ال تكة ل، منلول جنسممممى ا يخفىل واإليحأء تنأ موظل جهنا وهذا األسممممحوب ال ق ممممواة »

وتذا تالم  أهنل وسممأثبت كن،  أهن مس القتآن نفسمم، الذي يندى كن، يحدوم و، وا يحدوم وسمموان «. االد،

ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ژ هنل إذ قأل كعألى دس أتتيأ ومتيب دحهه أ السممالم  حتصممأ دحى نقأوة الدوح

دَْخنَم ل، كعبهت [37 آل د تان] ژ ی  جئ  حئ  اخم». كمأ ال عنى الذي يفسممممت من مممموه الج حة و،  هجسممممْ

ن كس هة ال تكة وـممممـمممم«. اخم دحههأ»ا « وفالنة كم » هذن واحنةل كمأ الثأنهة  هو أد ، كن البخأهي قن كع َّ
لإليحأء وأن النبى تأن يتككى حتامأل كي كن البخأهي تأن يدع ن اإلسممأءة إلى النبى كع نا. وتذا « محتا

تو العهت الفكتي وقض، وقضهض،ل ألن كم حتام لهست شخ هة خهألهة مس وجنَههأ  خهأل البخأهيل وم 
ككون مع صمممممممحأوهة معتو ة وهذن الكنهةل وقن طحبت مس التسمممممممول  ى تذا الحني  كن يندو لهأ وأن 

 ال جأتنيس ال سح هس الذيس يتتبون البحت  أأيس  ى سبهم هللال  أسدجأب هللا ل، واشدتتت  ى  وو 
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ل ت أ تأن «قبت ال تكة ال ألحة»قبتأ كيأم معأويةل ومأكت واج ِنت تنأك. وتأن قبتتأ يجْعَتف وـمممممـممممم
كن  وس مألك وأوجة ال حأوى  ل ت أ تأنت خألة«حتام»النأس يسدسقون و،. وتأنت كجَكنَّى وأسب كخههأ  

الجحهم دبأاة وس ال أمتل وتى مس ونى النجأه كخوال التسول وأل نينةل ولب يكس النبى ينخم دحههأ تم 
حهسل وم دننمأ يذتى لبعض األموه  ى قجَبأء ت أ جأء  ى الحني  حه  تأنت كسمممممممكس تى وأوجهأ. 

ء اون كن يكون مع، وعض ال مممممممحأوة. وتم ذلك ووطبهعة الحأل لب يكس النبى لهندقم مس ال نينة إلى قبأ
مدأك ل س يتين ااطالع دحه،  ى الحني  الذي نحس و مممممممنانل و ى شمممممممتك اوس حجت ل، ولحتوايأ  

كعحهقأ دحى تذا الحني  ذاك،ل « كحفة األحوذي  ى شممتك سممنس الدتمذي»األختي الدى وها   ه،ل و ى 
هةل إا كن الكويدى األمهس جنا ا يشمممممممهت إلى و ى تدى طبقأ  ال مممممممحأوة و هتتأ مس ال ظأنه الدأهيخ

 شىء من،. 

وم إن، لهعدهِب كعده أ خبهثأ دحى طبهعة الحواه الذي ااه وهس التسمممممول وكحك ال مممممحأوهة وحه  يقع  ى 
وع القأهئ الذي ا ينهي شمممه أ دس ال و ممموع كن الحني  تأن حنيثأ  ولهأ جنسمممهأل  ى حهس كن، تأن  هج

ل وقدهأ دس ج أدة مس كصممممحأو، يتتبون البحت ويغوون  ى سممممبهم هللال ينوه حول هؤيأ هآتأ التسممممو
كن يندو لهأ تى ككون منهبل  فعم وتأن لهأ مأ كهاا  حسمممممممب أ قنمنأ. وتذا تو  ^ طحبت كم حتام من، 

إسممحأق وس دبن  دس  مألك  قأل  حنثني  إسمم أدهم  حنثنأ »نت مأ ااه وهنه أ ت أ وها  ى البخأهي  
إذا ذتى   ^ كن، سممم ع، يقول  تأن هسمممول هللا  ه مممي هللا دن،  كن  وس مألك  دس  س كوي طححة هللا و
د،  نخم يومأ  أطع  دبأاة وس ال أمت. دطع ،ل وتأنت كحت قبأء ينخم دحى كم حتام ونت مححأن  إلى 

مدي نأس مس كول هللا؟  قأل  ثب اسمممدهقن يضمممحك. قألت   قحت  مأ يضمممحكك يأ هسممم ل^ نأم هسمممول هللا 
ةلدجِت مموا دحيَّ  جَواةً  ي سممبهم هللا يتتبون ثَبَج   كو قأل  مثم ال حوك دحى تذا البحت محوتأ دحى األسممته

كَّ  إسممحأقك. قحت  ااع هللا كن يجعحني منهب.  ندأ ثب و ممع هكسمم،  نأمل ثب اسممدهقن يضممحكل األسممتة رشممَ
وا دحيَّ  جَواةً  ي سممبهم هللا يتتبون ثَبَج تذا نأس مس كمدي   قحت  مأ يضممحكك يأ هسممول هللا؟ قأل  دجِت ممج

ة.  قحت  ااع هللا كن يجعحني منهب. قأل  كنت مس األولهس.  ة كو مثم ال حوك دحى األسته البحت محوتأ دحى األسته
ِتَدْت دس ااوهدهأ حهس ختجت مس البحت  هحكت معأوية  َتِتَبِت البحَت أمأن  الفتق وهس  أنظت «.   ممممممج

الحني  ت أ دت ، تذا الشهطأن الذي يتين اإلسأءة إلى النبى والبخأهي معأ ثب يدظأتت وألبتاءة تأن، طفم 
ثهس.   سأذت  تيتل ووهس الحني  ت أ كوهان د هن ال حنهِ

الكتي ة الدى تأنت مس ونى النجأه كخوال،  كمأ وألنسمممبة لطبهعة العالقة دحى وج، النقة وهس ال مممحأوهة
ل ^ اكَّفََق اْلعجحََ أءج َدحَى كَنََّهأ َتأنَْت َمْحَتًمأ لَ،ج  »  : قن قأل النوو   ي شتك مسحب التسول دحه، السالمووهس 

أَدِة.  نج  َتأنَْت إِْحنَي َخأاكِِ، ِمَس التَّ ممَ ونَ َواْخدَحَفجوا  ِي َتْهِفهَِّة ذَِلَك   َقَأَل اْوسج َدْبِن اْلبَتهِ َوَ ْهتج وَْم   َوقَأَل آَختج
أهِ  ،ج ِمْس وَنِي النَّجَّ ِحِى َتأَنْت كجمم طَّ ِن ألَنَّ َدْبنَ اْل ج ا دت مممممممنأ وعن ذلك تح، كن  ولو  .«َتأَنْت َخأَلةً ألَوِهِ، كَْو ِلَجنهِ
دن،؟ كم كتي تويدبنأ يقول إنهب تأنوا  البخأهي تو الذي اخدتع الحني ل  هم تأن ال سمممممح ون لهسمممممكدوا

جعحهب يغضمممممممون الطْتف دس تذن اإلسمممممممأءة وم يبدهجون وهأ  ^ة إله، ج هعأ ذوي مأهب  ى اإلسمممممممأء
وانشمممممممتاحممأ؟ ثب إن تنممأك محممنهثهس آختيس قممن هَوْوا تممذا الحممنيمم  مثح ممأ هوان  ويفتتون كيممنيهب حبوها

نده هب تب كيضممممممأ ودع ن اإلسممممممأءة إلى النبى والع م دحى كشمممممموي، كخالق، ودفد،؟  ح أذا  البخأهيل  هم
كالم والخهأا  تى ككون اإلسممأءة حقهقهة ونا مس الحني  دس الغوووالشممهأاة  ى يدوسممعوا إذن  ى ال لب

النحو وألضمممبقل كو هو أ  أوت  سمممبهم هللا؟ ومع ذلك تح،   س ال  كس كا يكون الحني  قن وقع دحى تذا
 .وعض كف هالك،

وايأ  ه وا كقدنع»وي ضممممممى الشممممممهطأن  ى كذان لحنبى ولحبخأهي ولحسممممممنة النبوية ال شممممممت ة قأىال  
حدى انطحقنأ إلى حأىق ركي  ^ختجنأ مع النبى »البخأهي وذلكل إذ يتوي دس وعضمممممممهب حنيثأ يقول  

ل حدى اندههنأ إلى حأىطهس  جحسنأ وهنه أل  قأل النبى  اجحسوا تأتنأ. «وسدأن كو حنيقةك يقأل  ل،  الشوط
جْنِولَْت  ى وهت نخم  ى وهت كمه  ة ونت النع أن وس شمممممممتاحهمل ومعهأ اايدهأ واخمل وقن كجكَِى وألَجْونِههة  أ

قأل  َتبِى نفسك لى. قألت  وتم كهى ال حكة نفسهأ لحسوقة؟  أتوي  ^حأ نة لهأ.  ح أ اخم دحههأ النبى 
 ك. ووألد عس  ى تذن 53رهاجع البخأهي الجوء السأوع أ « وهنن دحههأ لدسكتل  قألت  كدوذ وأهلل منك
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ومة مس البخأهي اكهأم النبى وأن، حأول ا د مممممممأب امتكة كجنبهة التواية الواىفة نشمممممممهن ه بة مح 
جىء ل، وهأل وانهأ ه ضد، وشد د، وأحدقأه.  ألتاوي يجعم النبى يذتى دأمنا إلى ال كأن ال دفق دحه،ل 
ويندظتن كصممحأو،  ى الخأهتل وال تكة الضممحهة رواسمم هأ الجونهةك قن كحضممتوتأ ل،ل ونفهب مس الق ممة 

هأ ه ب كنفهأ. وينخم النبى  ى كحك التواية ال ودومة دحى كحك ال تكة وقن جهوكهأ كنهأ مخطو ة جئ و
حأ ممممندهأ كو وصممممهفدهأ لذلك الحقأء ال تكقىل وال تكة  ى كحك التواية ال ودومة لب ككس كحمه لحنبى. لذا 

كة حوتم كهى ال »يطحى منهأ كن كهى نفسممممممهأ ل، ونون مقأوم. وكت ض ال تكة ذلك ونوأء وشمممممم ب قأىحة  
كي كسىه النبى  ى وجه، وودب البخأهي. وونا مس كن يغضى لهذن ااتأنة ي ت دحى «. نفسهأ لحسوقة؟

كن ينأل منهأ جنسمممممممهأ ويقدتب منهأ وهنن  ددعوذ وأهلل من،. كي كجعح،ل  ى كحك التواية البأطحةل شمممممممهطأنأ 
أهئ ية ينهأه  جأة كمأم دقم القكسمممممدعهذ وأهلل من،. ولكس ذلك البنأء النهامى لدحك الق مممممة الوت هة البخأه

الوادى. إذا تأن التاوي لحق ممة قن سممجم دحى نفسمم، كن، اندظت النبى  ى الخأهتل  كهل ك كس مس إيتاا 
 «.الوصل الدف هحى والحواه الذي حنث  ى خحوة وهس الجنهان؟

قن ختت النبى دنن ذاك وطحى منهب كن يجهووتأ وبعض  نأ كقول لك تهل دتفل   يأ شمممممممهطأنل ك
لثهأب ويححقوتأ وأتحهأ معوأة مكتمةل إذ هآتأ ا ك مممممممحي ألن ككون أوجة ل،ل  قن تأنت مخطووة ل، ا

دحه، السالم وجىء وهأ لهنخم دحههأ ا لهغد بهأ يأ  أسقل لكس ك ت هأ ال دحى كنهأ لب ككس ك حي ل، 
ا حبأقة والحهأقة و. كمأ النبى  قن سمممممممأمحهأ ألن، كتبت مس كن ينول ل سمممممممدوي واحنة مثحهأ كفدقت إلى ال^

كعتف تهل كخأطى هسمممممممول هللا كو كدعأمم مع جالل النبوة. وقن تأن و كند، كن يعأقبهأ ويجْنِول وأتحهأ 
كقسى  توب ال هأنة والدتويع واإلذال ت أ تأن كي شخت  ى مكأن، سهفعمل لكن، هسول هللا الذي لب 

وقن حجو تويدبنأ الخبه  دس القأهئ ها يكس طعهأنأ وا لعهأنأ وا مفحشمممأ ت أ وصمممل نفسممم، ذا  متة. 
ك و أ ا   عم التسممممول حهس اسممممدعأذ  وأهللل إذ قأل  لهأ  لقن دجْذِ  و عأذل كي ا يسممممدطهع كحن كن ي سممممَّ

 كَْتَ ْهَس مأ امت قن اسدعذ  وأهللي

تأمال دنن البخأهي   نأ »وتذا تو نت الحني  ت أ وها  نأ كوو نعهب  حنث دبن التح س وس  حنث
 حدى انطحقنأ  ^ ختجنأ مع النبيقأل   ه ممي هللا دن، كوي كسممهن دسح وة وس كوي كسممهنل دس  همل سمم
وا تأ تنأ. اجحسمم  ^ جحسممنأ وهنه أل  قأل النبي  حأىطهسل حدى اندههنأ إلى « الشمموط»يقأل  ل،  حأىق إلى 

جْنِولَْت  ي وهت  ي وألجونهة  واخمل وقن كجكَِي  ومعهأ كمه ة ونت النع أن وس شممممممتاحهمل  نخم  ي وهت أ
قأل  تبي نفسك لي. قألت  وتم كهى ال حكة نفسهأ لحسوقة؟   ^ اايدهأ حأ نة لهأ.  ح أ اخم دحههأ النبي

نأ قن دجْذِ  و عأذ. ثب ختت دحه قأل   أتوي وهنن يضممممع ينن دحههأ لدسممممكسل  قألت  كدوذ وأهلل منكل  قأل 
هأ  كوأ كسممممهنل  قأل  يأ دبن  دسالحسممممهس وس الولهن النهسممممأووه ل وقأل وكلحقهأ وأتحهأ.  هاأقهدهس اجْتسممممج
 ح أ  كمه ة ونت شمممتاحهمل  ^كووت النبي قأا  وكوي كسمممهن  كوه، دسدبأس وس سمممهمل  دس  التح سل

ْت دحهمم، وسمممممممق يممنن إلههممأل  كممأنهممأ تتتممت ذلممكل  ممأمت  كن يجهوتممأ ويكسممممممموتممأ كوممأ كسمممممممهممن  كجْاِخحممَ
ح وة  دس  دبن التح سلحنثنأ  إوتاتهب وس كوي الوأيت  حنثنأ دبن هللا وس مح ن  حنثنأ هاأقههس.  ثووهس 

 «.وهذاكوه،  دبأس وس سهم وس سعنل دسودس  كوه،ل  دس ل

تذا  ي هواية األتثت «  س وس  سممممهمحنثنأ دبن التح»قول،  »ثب تذا تو شممممتك اوس حجت لححني   
 «اوس  سمممهم ال الىكة»ل وتو كَْوَج،ل ولعحهأ تأنت «اوس الغسمممهم»وغهت كلل وامل و ي هواية النسمممفي  

ودبن التح س ينسممى إلى جن كوه،ل وتو دبن التح س .  سممقق لفن ال الىكة. واأللل والالم ونل اإل ممأ ة
ن وس سممحه أن وس دبن هللا وس حنظحة وس كوي دأ جحج ِهن وأ مت األن ممأه . وحنظحة تو  سممهم ال الىكةل اسممدجشممْ

حد، ال الىكةل وق ممد، مشممهوهة. ووقع  ي هواية الجتجأني  نجىل  غسممه   ل وال ممواب«دبن التحهب»وتو جج
وفدي ال عج ة وسمممممممكون » إلى حأىق يقأل  ل،  الشممممممموط»ت أ نب، دحه، الجهأني. قول،  « دبن التح س»

حدى اندههنأ إلى حأىطهس »قول،  معج ة  تو وسمممممممدأن  ي ال نينة معتوف. الواول وعنتأ مه حةل وقهم 
ل، هواية اوس سممعن دس كوي كسممهن «   اجحسمموا تأتنأل واخمل ك  إلى الحأىق^جحسممنأ وهنه أل  قأل النبي 

امتكة مس وني الجونل  أمتني كن آكه، وهأل  أكهدج، وهأل  أنولدجهأ وألشمممموط مس  ^كووت هسممممول هللا »قأل  
وضمممممممب ال عج ة « ذوأب» أخبتك،ل  ختت ي شمممممممي ونحس مع،. و ^اء ذوأب  ي كطبل ثب ككهت النبي وه

نكهس مخفَّفأ  جبم معتوف وأل نينة. و ب كيضأل والج ع آطأم وآجأم «  األجطجب»وموحَّ  الح ونل وتو األججج
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سمممممممْ  ^تعجنجق وكدنأق. و ي هواية اوس سمممممممعن كن النع أن وس الجون الكنن  ككى النبي  ِحً أ  قأل  كا مج
جك كج م كَيهِبه  ي العتب؟  دووجهأل ووع  معهأ كوأ كسممهن السممأدن . قأل كوو كسممهن   أنولدهأ  ي وني  كأوه

جْنِولَْت  ي وهت  ي »قول،  سمممممأدنةل  نخم دحههأ نسمممممأء الحي  تحهس وهأ وختجس  ذتتن مس ج ألهأ.   أ
س وألت ع  إمأ ونا د« كمه ة»س  ي الكمل وتو وألدنوي« نخم  ي وهت كمه ة ونت النع أن وس شممممممتاحهم

الجونهةل وإمأ دطل وهأن. وظس وعض الشمممتاك كن، وأإل مممأ ة  قأل  ي الكالم دحى التواية الدي وعنتأ  
كمه ة ونت شتاحهم. ولعم الدي نولت  ي وهدهأ ونت كخههأل وتو متاوال  نن مختت  ^كووت هسول هللا 

وقن هوان كوو وكت وس كوي قدهبة  ي مسمممممننن «.  ي وهت»دأاة لفن الطتيقهس واحنل وإن أ جأء الوتب مس إ
أنهأ وجوم تشممممأم وس الكحبي و«.  ي وهت  ي النخم كمه ة... إل »دس كوي نعهب شممممه  البخأه   ه،  قأل  

ن وس مح « كس أء»كس أء ونت النع أن وس شتاحهم وس األسوا وس الجون الكننيةل وتذا جوم ودس هدهأ  
«  ال غأأ »ووقع  ي «. كمه ة»ل ولقبهأ «كسممممم أء»حبهى و هتت أ.  حعم اسممممم هأ إسمممممحأق ومح ن وس 

ل  حعم  ي نسممممبهأ َمس اسمممم ، تعى «كسمممم أء ونت تعى الجونهة»هواية يون  وس وكهت دس اوس إسممممحأق 
  «ومعهأ اايدهأ حأ ممنة لهأ»نسممبهأ إله،. وقهم  تي كسمم أء ونت األسمموا وس الحأهث وس النع أن. قول،  

وة. ولب كقل دحى كسمممم هة تذن الحأ ممممنة. وأ« الناية»  تبي»قول،  لدحدأنهة الظهِ ْت ال ت ممممعل وتي معتَّ
وقة»«  نفسممممك لي...إل  وضممممب السممممهس ال ه حة يقأل لحواحن مس التدهة والج ع. قهم لهب ذلك ألن « السممممم

اوس  ال حك يسمممموقهب  هسممممأقون إله، وي ممممت هب دحى متاان. وكمأ كتم السمممموق  ألواحن منهب سمممموقي. قأل
وَقة دننتب مس له  و حكه تأىس مس تأن.  كأنهأ  ال نهت  تذا مس وقهة مأ تأن  ههأ مس الجأتحهة. والسمممممممم

ههِت كن يكون محكأ كو نبهأل  أخدأه كن يكون دبنا  ^اسممممدبعن  كن يدووت ال حكة مس له  و حك. وتأن  قن خج
أ لقتب دهنتأ وجأتحهدهأ. وقأل  هتن  وكالمهأ معذهة له ^لتو،. ولب يؤاخذتأ النبي  ^نبهأ كوا مممممعأ من، 
 خأطبد، وذلك. وسهأق الق ة مس مج وع طتقهأ يأوى تذا ااحد أل. نعب سهأكي  ^يحد م كنهأ لب كعت ، 

امتكة مس العتبل  ^ذجِتت لحنبي »مس طتيق كوي حأأم دس سمممهم وس سمممعن قأل  « األشمممتوة» ي كواخت 
ب وني سمممأدنةل  ختت النبي  أمت كوأ كسمممهن السمممأدن  كن يتسمممم إلههأل  قَِنمَ  ى جأء حد ^ْتل  نولت  ي كججج

سهأل  ح أ تح هأ قألت  كدوذ وأهلل منك. قأل  لقن كدذكك مني.  قألوا  وهأ  نخم دحههأل  نذا امتكة منكسة هك
جأء لهخطبكل قألت  تنت كنأ كشمممقى مس ذلك.  نن تأنت الق مممة  ^لهأ  ككنهيس مس تذا؟ تذا هسمممول هللا 

 «الحقي وأتحك»وا قول،  ي حني  دأىشمممممممة  « كلحقهأ وأتحهأ»قول،  ي حني  البأب   واحنة  ال يكون
كطحهقأل ويدعهس كنهأ لب كعت ،. وإن تأنت الق ة مدعناةل وا مأنع مس ذلكل  حعم تذن ال تكة تي الكالوهة 

ن  ي أت»الدي وقع  ههأ اا طتاب. وقن ذتت اوس سعن وسنن  ه، العوهمي الضعهل دس اوس د ت قأل  
ع  كوأ كسهن و ^سنأ ونت سفهأن وس دوف وس تعى وس كوي وكت وس تالب. قأل  وتأن النبي  ^نسأء النبي 

السممممممأدن  يخطى دحه، امتكة مس وني دأمت يقأل لهأ  د تة ونت يوين وس دبهن وس هؤاس وس تالب وس 
أنل وقهم  ضحأك وس سفههوهعة وس دأمت. قأل اوس سعن  اخدحل دحهنأ اسب الكالوهةل  قهم   أط ة ونت ال

د تة ونت يوين وس دبهنل وقهم  سمممممممنأ ونت سمممممممفهأن وس دوفل وقهم  العألهة ونت ظبهأن وس د تو وس 
دوف.  قأل وعضهب  تي واحنة اخدجِحل  ي اس هأل وقأل وعضهب  وم تس ج عأل ولكس لكم واحنة منهس 

 . ثب كختت مس طتيق دبن الواحنثب كتجب الجونهة  قأل  كس أء ونت النع أن«. ق ة  هت ق ة صأحبدهأ
ْسِحً أ  قأل  يأ هسول هللال كا  ^قنم النع أن وس كوي الجون الكنن  دحى هسول هللا »وس كوي دون قأل   مج

جك كج م كيهب  ي العتب؟ تأنت كحت اوس دب لهأ  دو ي وقن ه بت  هك. قأل  نعب. قأل   أوع  مس  ِ كأوه
حَْت معي  ي محفهةل  ن . قأل كوو كسمممهن يح حهأ إلهك.  بع  مع، كوأ كسمممهن السمممأد  أق ت ثالثة كيأم ثب كح َّ

ْهتج إلى هسممول هللا   تو ل وتو  ي وني د^ أقبحتج وهأ حدى قنمت ال نينة  أنولدهأ  ي وني سممأدنةل ووجَّ
قأل اوس كوي دون  وتأن ذلك  ي هوهع األول سمممنة كسمممع. ثب كختت مس «. وس دوفل  أخبتك،... الحني 

إلى الجونهة  ح حدهأ حدى  ^وعثني هسممممممول هللا »س د ت وس الحكب دس كوي كسممممممهن قأل  طتيق كختي د
 أخبتك،ل  ختت ي شممي دحى هجحه، حدى جأءتأ...  ^نولت وهأ  ي كطب وني سممأدنةل ثب ج ت هسممول هللا 

ومس طتيق سممممعهن وس دبن التح س وس كووي قأل  اسممممب الجونهة كسمممم أء ونت النع أن وس كوي «. الحني 
ىَِي مس ج ألهأ. وذجِتت لتسممول هللا  الجون. ِنَدْت ل أ هج  ^قهم لهأ  اسممدعهذ  من،ل  نن، كَْحَظى لك دننن. وخج

 َمْس َحَ حَهأ دحى مأ قألتل  قأل  إنهس صواحى يوسل وتهنتس.  هذن كدنول ق دهأ دحى حني  كوي 
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س كن كنول دحى حأأم دس سممهم وس سممعنل وكمأ الق ممة الدي  ي حني  البأب مس هواية دأىشممة  ه ك
تذن كيضأل  نن، له   ههأ إا ااسدعأذة. والق ة الدي  ي حني  كوي كسهن  ههأ كشهأء مغأيتة لهذن الق ةل 

ل والدي  ي حني  سممممهم اسمممم هأ  «كمه ة» هقوي الدعنال ويقوي كن الدي  ي حني  كوي كسممممهن اسمممم هأ  
ذن لب يعقن دحههأل وم جأء لهخطبهأ  قق. ل وهللا كدحب. وكمه ة تأن قن دقن دحههأ ثب  أهقهأل وت«كسممممممم أء»

 أتوي إلههأ لهقبحهأل وتأن إذا اخدحى »ك  كمألهأ إلههأ. ووقع  ي هواية اوس سممممعن  ل « أتوي وهنن»قول،  
 نخم دحههأ ااخم مس النسمممأءل وتأنت مس كج م النسمممأءل »وقهم  ي هواية اوس سمممعن  «. النسمممأء كقعى

. «ل  نذا جأءك  أسمممممممدعهذ  من،^تينيس كن كَْحَظْى دنن هسمممممممول هللا  قألت  إنِك مس ال حوكل  نن تنت ك
إن دأىشة وحف ة »ووقع دننن دس تشأم وس مح نل دس دبن التح س وس الغسهم ونسنأا حني  البأب  
طدأتأ وخضممممبدأتأل وقألت لهأ إحنات أ  إن النبي  يعجب، مس ال تكة إذا  ^اخحدأ دحههأ كول مأ قنمت   شممممه

تو وفدي ال هب مأ يسمممممدعأذ و،ل كو ل « قأل  قن دجْذِ  و عأذ»قول،  «. ل  كدوذ وأهلل منكاخم دحههأ كن كقو
، دحى وجه، وقأل  »اسممممممب مكأن العَْوذل والدنويس  ه، لحدعظهب. و ي هواية اوس سممممممعن   ذ  د» قأل وك ه

 يأ كوأ كسممممهنل ثب ختت دحهنأ  قأل »قول،  «.  قأل  آمسل دأىذ هللا»و ي كختي ل،  «. ثالث متا « معأذا
وَِتاءه ثب أا ه ثب قأفه وألدثنهةل صفة موصوف محذوف لحعحب و،ل. والتاأقهة  ثهأبل مس ل «اْتسجهأ هاأقههس

تدأنه وهضل ِطَوال. قأل، كوو دبهنةل وقأل  هتن  يكون  ي ااخم وهأ ممهأ أهقةل والتاأقي  ال ممفهق. قأل 
قول،  حت  وسمممممممهأكي حكب ال دعة  ي تدأب النفقأ . اوس الدهس  مدَّعهأ وذلك  إمأ وجووأ وإمأ كفضمممممممال. ق

قأل اوس وطأل  له   ي تذا كن، واجههأ وألطالق. وكعقب، اوس ال نهت وأن ذلك ثبت  ي «  وكلحقهأ وأتحهأ»
ل ثب ل أ ختت إلى كوي كسممهن «الحقي وأتحك»حني  دأىشممة كول كحأاي  البأبل  هجْحَ م دحى كن، قأل لهأ  

ل  ال منأ أة   أألول ق مممممممن و، الطالقل والثأني كهاا و، حقهقة الحفنل وتو كن «حهأكلحقهأ وأت»قأل ل،  
يعهنتأ إلى كتحهأل ألن كوأ كسممهن تو الذ  تأن كحضممتتأ ت أ ذتتنأن. ووقع  ي هواية اوس سممعن دس كوي 

ت ه ح أ وصممحت وهأ ك ممأيحوا وقألوا  إنك لغ»ل و ي كختي ل،  « أمتني  تااكهأ إلى قومهأ»كسممهن قأل  
. قأل   دو هت  ي خال ة دث أن  ِنْدتج وحنثني تشممممأم وس مح ن »ه. قأل  « مبأهتةل   أ اتأك؟ قألت  خج

كن ال هأجت وس كوي كمهة »ل ثب هو  وسمممممنن  ه، الكحبي «دس كوي خهث ة أتهت وس معأوية كنهأ مأكت ت نا
هتج  ِتَب دحيه الحجأبل وا سممممج هِ  «.  كم ال ؤمنهسل  َكلَّ دنهأكووجهأل  أهاا د ت معأقبدهأ  قألت  مأ  ممممج

ودس الواقن   سممممم عت مس يقول إن دكتمة وس كوي جهم خحل دحههأل قأل  وله  ذلك وثبت. ولعم اوس 
وطأل كهاا كن، لب يواجهأ وحفن الطالق. وقن كختت اوس سعن مس طتيق تشأم وس دتوة دس كوه، كن الولهن 

تننية إا كخت وني الجون   حكهأل  ح أ  ^النبي وس دبن ال حك تدى إله، يسمممممممأل،ل  كدى إله،  مأ كووت 
وألحفن ال ذتوه قبمل «  طحقهأ»قنمت ال نينة نظت إلههأ  طحقهأ ولب يَْبِس وهأ.  قول،   يحد م كن يكون 

 ِ ويحد م كن يكون واجههأ وحفن الطالق. ولعم تذا تو السمممت  ي إيتاا الدتج ة وحفن ااسمممدفهأم اون وَته
أن، لب يدووجهأل إذ لب يجت ذتت صممموهة العقنل وامدنعت كن كهى ل، نفسمممهأل الحكب. واددتض وعضمممهب و
تأن ل، كن يووت مس نفس، وغهت إذن ال تكة ووغهت إذن ولههأل  كأن مجتا  ^ كهل يطحهقهأ؟ والجواب كن، 

طتتأ كطههبأ لخأ« تبي لي نفسمممك»إهسمممأل، إلههأ وإحضمممأهتأ وه بد،  ههأ تأ هأ  ي ذلكل ويكون قول،  
إن، اكفق مع كوههأ دحى مقناه صممممناقهأل وإن كوأتأ »لة لقحبهأ. ويؤينن قول،  ي هواية اوس سممممعن  واسممممد أ

تذا مأ جأء  ى البخأهي وشتك اوس حجت ل،ل وكنأ ا كسدبعن كن «. قأل ل،  إنهأ ه بت  هك وخطبت إلهك
بن الكتيبل د يكون شهأطهس ال سدشتقهس وال بشتيس قن صنعوا مع من وه ت أ تأنوا ي نعون مع خحهم

م لهبل وأاسممممدعأنة وأل أاة   أمنون ودحك الق ممممة و هتتأ دحى تذا النحو ال حدويل ثب طحبوا من، كن يف ممممه
 الدى كمنون وهأل تدأوأ  ى تذا ال و وعل  فعم.

وم أ يخبق  ه، تويدبنأ كيضمممأ خبق دشمممواء تالم، الدألى الذي يشمممهت و ندهى الو ممموك إلى كن، ا يعتف 
الوا ممممحة ونفسممممهأ حدى لهكأا كن يفه هأ الطفم الذي مأ أال يبغبل وكن،  ى الواقع قن  تهل يفهب الن مممموأ

«  تممأكمى»ل  ظس كن تح ممة «تممأكممى اووهممة»اخممم مهممنان الدممألهل خطممأً دحى حهس كنمم، ا يويممن دس كن يكون 
ل ل، كن يننسه وهس ال ؤلفهس وال فكتيسل  ظحب نفس، وذلكي مسكهسي يقول لكويدى ا ال شدتتة وهس ال هندهس كخوه

ل ووعنن «إذا شممتب تحى  ى إنأء كحنتب  حهغسممح، سممبعًأ»و ى صممفحة واحنة حنيثأن مدنأقضممأن  »ال سممكهس  
ون شه ًأ »مبأشتة حني    تأنت الكالب كبول وكجْقبِم وكجنْوِت  ى ال سجن  ى أمأن هسول هللا  حب يكونوا يتشه

 ك«. 53رالبخأهي  الجوء األول أ « مس ذلك
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كالم  ى تال الحنيثهس إن أ ينوه دحى كمت مخدحل   ألحني  األول خأأ وحعأب الكالب لقن  أك، كن ال
الذي ي مممممهى األوانىل وي كس مس ثب كن يندقم إلى جوف اإلنسمممممأن ويؤذي، و أ يكون  ه، مس مكتووأ  
وجتاثهب و هتوسأ ل كمأ الثأنى  هدعحق ودبولهأ  ى كهض ال سجنل وا خطت  ه، دحى صحة البشتل وإا 

ألكالب كدبول وكدبتأ  ى الشواهع والحناىق العأمة والبهو ل وا  تق وهنهأ ووهس ال سأجن مس النأحهة  
وعنمأ تدبت األسمممطت السمممأوقةل  وجن  تذن الفقتة « البهطتة العتوهة»ال مممحهة. وقن هجعتج إلى موقع 

   لد تف الحغويدس ذا  ال و وع وقحب ا. وههج د أه دضو مجح  إااهة ال وقعل  نقحدهأ وشىء مس ا
كنواع ال هكتووأ  الدي قن كوجن  ي لعأب الكحى وكعدبت خطتة دحى ال مممممحة العأمة كعد ن دحى مكأن »

وجوا الكحى مؤختا قبم كن يدب الكشمممممل دس الحعأب. و ي الحقهقة مس كتب األخطأه الدي مس ال  كس كن 
ح، الحعأب. وتذا  ضممال دس نق ينقحهأ الكحى مس كمتاض دبت الحعأب ااء الكحى. وسممبب،  هتوس يوجن  ي

لطفهحهأ  واينان خطهتة. وكحأول كن كدنا لك وعض ال هكتووأ  الدي كوجن  ي لعأب الكحى والدي يدب 
كخذ اإلجتاءا  الطبهة ل قأومدهأ دنن دضممة الكحى  اإلصممأوأ  ذا  اات هة نأكجة مس اإلصممأوة وبكدتيأ 

ااصمممممممأوأ  األختيل وتذلك تم مس  مس مج وع  %25البسمممممممدوهيال مألدوسمممممممهنال وونسمممممممبة كفوق 
Streptococcus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli ل وتذلك البكدتيأ األتواىهة مثم 

Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus ل  ضممممممممممممال دممممممس ااصممممممممممممأوممممممة
بل تم تذن اإلصمممأوأ   Capnocytophaga, canimorsusوـمممممممممـممممممممم كد ثم . و ي الحقهقة يأ اتدوه وأسمممِ
دنن اندقأل تذن ال هكتووأ  مس الحعأب إلى جسب اانسأن دس طتيق العض ال بأشت لحكحى خالل خطوهكهأ 

 دتة األهوع ودشممممممتيس سممممممأدة األولى. وكد ثم الخطوهة الحأاة  ي تذن الحألة  ي كخثت األودهة النموية 
كب الكشمل دس كن لعأب الكحبة وتذلك حألة مس الدسمم ب والفشممم الكحو . ومس نأحهة كختي  ي اهاسممة حنيثة 

األم الدي كقوم وحعق صممممممغأهتأ الِجَتاء يحدو  دحى مواا خأصممممممة كقوم وقدم وكثبهق ن و البكدتيأ الضممممممأهة 
ال وجواة دحى جسمممب الِجَتاء مثم اإل  توا  و هتتأ مس ال هكتووأ .  سمممبحأن هللال الذ  جعم مس لعأوهأ 

 «.يدخذ احدهأط،ي وهللا كدحب ل غأهتأ هح ةل وألدناىهأ والبشت مت أ إن لب

والواقع كن مشكحة من وه الدى كوهاك، حه  تو اآلن مس مأأقه َ ْنكه َدِسته ا كاهي تهل ي كس كن 
يختت من، إذا  كت كن يختت وينجو وجحننل تى شممنة إدجأو، ونفسمم، ودقح، مع كن دقح، وثقأ د، وإمكأنأك، 

كمأ وألنسمممممبة ل أ ينبغى كن يكون دحه، ال نهس  الحغوية والفكتية مدوسمممممطة وألنسمممممبة لحشمممممخت العأايل
الجأمعى  نون ذلك ت أ تو ظأتت مس هاواي دحه، وكبههنى سممممموآك، العقحهة والحغوية وال نهجهةي التجم 
يحدأت إلى دالت طويم دحى كيني محححهس  ى الطى النفسمممممى حأأمهس يأخذون، وألشمممممنة ويطتاون دن، 

ىءل وكن ال دنوهيس  ى العألب محدأجون إلى دبقتيد،ي تأن هللا وسأوس، القهتية الدى كخهم ل، كن، دحى ش
 ى دون، وكخذ وهنن وكنعشممممم، مس دثأه جهح، و مممممالل،ي والعبن هلل يظس كن، مس اآلن   مممممأدنا سممممموف 

َتب و ممممويحبنأ ال ثم  هقأل   كخوي مس كح ن صممممبحى »و« كجهم مس كح ن صممممبحى من مممموه»يجضممممْ
نهْوه»ل و«حل مس دتقوبل وكخ«كوخم مس مأاه»مثح أ يقأل  « من مموه شممهأب النيس »ل و«كختك مس سممِ

وتحب جتال الحهب إا إذا كأب وكقحع د أ  ه،ل ومأ شممىء دحى هللا وعويو ه ب تم مأ «... ك ممتط مس كخه،
 دنني مس كحفظأ .

كن، موجوا وهس األحأاي  الدى كحضه دحى الدبكهت « كوو حألة  ههأ اسممممدحألة»كمأ الدنأقض الذي يتي 
لح سممجن يوم الج عة وكحك الدى كن ممي ال سممحب وأا يهتول دننىذ حدى لو تأن مدأختا وعض  ى الذتأب 

الشمممىءل  هو كنأقض  هت موجوا إا  ى مخهحد، الدى قحنأ إنهأ م حوءة وألوسمممأوس القهتية. والوسمممأوس 
هتب،  «سهن األنبهأء وال تسحهس»تذن ال تة خأصةل وألدهجب دحى الحني  النبويل  كح أ كو ت حنيثأ لـممممـمممم

كلل ِجنهىهه يظحون ينخسون، و هأمهوتب  ى مخ، وا يدتتون، يهنك كونا. وإنى ل شفق دحى مس يعأشتون،ل 
  ال شك كنهب يعأنون مس تذن الحألة دننن كشن ال عأنأة. لهب هللال لكْس كهجع  أقول  تح، وثواو،ي
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ههأ مس الحأا  ال شمممأه إل واآلن إلى الحنيثهس ال دنأقضمممهس  ى دقم صمممويحبنأل الذي تدى  ى واحنة
وكأكى كحأاي  تثهتة كحض دحى ستدة الدبكهت وألذتأب ل الة الج عةل وك أل تذن األحأاي  »مأ يحى  

إذا كجقِهَ ت ال مممالة  ال كأكوتأ كسمممعَْونل »صمممفحأ  مس البخأهيل ثب يدبعهأ حني  ينقضمممهأ ج هعأ يقول  
وا دحهكب السمممكهنةل   أ كاهتدب   مممحهوال وكْكجوتأ ك شمممون ل 3رالبخأهي  الجوء الثأنى أ« ومأ  أككب  أك ه

إن ال عنى وا مممي ك أم الو ممموكل وتو ك ضمممحهة الدبكهت. لكس مأ الع م لو حنث كن كأخت  ك«.9ل 8ل 4
ال  ممممحى لسممممبى كو آلخت  ى الذتأب إلى صممممالة الج عة؟ كيجتي  ى الشممممأهع  هظس النأس و، الظنون 

 ط  نأن دحى النحو الذي يحهق وألشعهتةا لكتي ة؟تأح ن صبحى من وهل كم يسهت  ى احدتام وا

ووأل ثم ا كعأهض وهس الحني  الذي يقول إن، دحه، السممالم تأن يدو ممأ لكم صممالة والحني  اآلخت 
الذي يقول إن، صممممممحى كتثت مس صممممممالة وو مممممموء واحن. وقن شممممممتك اوس حجت حني  البخأهي الدألى  

قمأل  سممممممم عمت كن  وس  د تو وس دمأمتدس  سمممممممفهمأنقمأل  حمنثنمأ  مح من وس يوسمممممممل  حمنثنمأ »
كن  وس  دس د تو وس دأمت قأل  حنثني سمممفهأن دس  يحهىقأل  حنثنأ مسمممنا وحنثنأ ك.  قأل   مألك
يدو أ دنن تم صالة. قحت  تهل تندب ك نعون؟ قأل  يجْجِوئ كحنَنأ الو وءج   ^ قأل  تأن النبي  مألك

تو « حنثنأ مح ن وس يوسمممممل»قول،  »ل كقول  شمممممتك اوس حجت الحني  دحى تذا النحو  «مأ لب يجْحِنث
تو كحويم إلى إسمممنأا ثأن قبم ذتت ال دس. وإن أ « وحنثنأ مسمممنا»قول،  الفتيأويل وسمممفهأن تو الثوه . 

ذتتنل وإن تأن األول كدحىل لد تيي سفهأن الثوه   ه، وألدحني . ود تو وس دأمت تو ي كن أه ل 
قهم  وجحي. وصممممممحي ال و  كن البجحي هاوه آخت  هت تذا األن ممممممأه . وله  لهذا  ي البخأه   هت و

ثالثة كحأاي  تحهأ دس كن ل وله  لحبجحي دننن هواية. وقن يحدب  و، د ت وس دأمت وضمممممب العهس رهاوه 
ة. و ك  مفت« دنن تم صالة»قول،  آخت و ت  سح ي كختت ل، مسحبل وله  ل،  ي البخأه  شيءك. 

وظأتتن كن كحك تأنت دأاك،ل لكس «. طأتتا كو  هت طأتت»أاا الدتمذ  مس طتيق ح هن دس كن  
حني  سممممممموين ال ذتوه  ي البأب ينل دحى كن ال تاا الغألى. قأل الطحأو   يحد م كن ذلك تأن واجبأ 

وم حوا  يل صمممحى ال ممم^دحه، خأصمممةل ثب نجسمممِ  يوم الفدي لحني  وتينة. يعني الذ  كختج، مسمممحب كن،ل 
وقأل  يحد م كن، تأن يفعح، اسدحبأوأل ثب خشي كن «. د نًا  عحدج،»وو وء واحنل وكن د ت سأل،  قأل  الفدي 

يجَظسه وجوو،  دتت، لبهأن الجواأ. قحت  وتذا كقتب. ودحى كقنيت األول  ألنسمممممم  تأن قبم الفدي ونلهم حني  
دأمتل  القأىم د تو وس«  تهل تندب»قول،  ومأن. سمممموين وس النع أنل  نن، تأن  ي خهبتل وتي قبم الفدي و

«.  يدو أ لكم صالة؟ ^كتأن النبي »وال تاا ال حأوة. ولحنسأىي مس طتيق شعبة دس د تو كن، سأل كَنًَسأ  
وألضمممب مس « يجوئ»قول،  «. وتنأ نحس ن مممحي ال مممحوا  تحهأ وو ممموء واحن»واوس مأج،  «. قأل  نعب

 هم وقى  ى نف  القأهئ مس الدشمممكهك الذي كثأهن تويدبنأ وجهمه «. حي  يكفيك  يكفيل ولإلسممم أده« كجوك»
 من، و الله شىءل؟ 

وإذا تأن من ممممممموه يودب كن  ى األحأاي  السمممممممألفة كنأقضمممممممأ وهنهأ ووهس كحأاي  كختي  ى ذا  
 ال و مموعل  نن،  ى الفقتة الدألهة يندى وجوا كنأقض وهس وعض األحأاي  ووعض آيأ  القتآن ال جهن.

د ومأ  كم األحأاي  الدى هواتأ البخأهي و هتنل و ههأ ينسمممممممبون لحنبى كقأويم دس دالمأ  »يقول  
السأدة وكحناثهأ والشفأدة وكحوال القهأمةل تحهأ كحأاي  كنأقض القتآن صتاحة.  ألقتآن يؤتن  ى كتثت 

أ لذلك هأ. وقن دت نمس مو ع وأن النبى ا يعحب الغهىل وا يعحب شه أ دس السأدة ومودنتأ وكف هالك

ڈ  ژ            ژ   ڑ    ڈژ  ه أ سممبقل وككهنأ وأآليأ  الكثهتة  ى تذا ال و مموعل ويكفهنأ منهأ قول، كعألى لحنبى  

. وإذا تأن النبى ا يعحب مأذا سمممهحنث ل، [9 األحقأف] ژڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   گگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

يدحنث دس كحوال القهأمة وشمممممفأدد، كو دنم شمممممفأدد،؟ ثب كا يكفهنأ قول،  كو لغهتنل  كهل نندظت من، كن

ٱ  ٻ    ژ ل [50 األنعأم] ژں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ژ كعألى  ى دنم دحب النبى وألغهى  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       

 ؟ [األدتاف] ژڦ  ڦ   ڤ 
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والحق كنى ا كاهي وجمم، الدنممأقض وهس الحممنيمم  والقتآن  ى ال و مممممممودممأ  ال ممذتوهة   حه   ى 
األحأاي  كن النبى يعحب الغهى كونال وإن تأن هلل سممممبحأن، مدى كهاال وا هاا إلهااك، كعألىل كن يكشممممل 

تآن تأإلخبأه وأن التوم سمممدند مممت سمممدت الغهى لتسمممول، لحك ة يعح هأ جم شمممأن،. وقن يكون ذلك  ى الق
دحى الفتس  ى وضممممع سممممنهس وعن كن اقت الهوي ة ال تة دحى كينيهبل وتألدنبؤ وأن الج ع سممممهجْهَومون 
ويجَولمون النموجتل وتو مأ كحقق  ى ونهل وتنطالد، سممبحأن، نبه،  ى  ووة الحنيبهة دحى كن، سممهنخم مكة 

أم الذي كال ذلك...  هذن آيأ  قتآنهة ا يسممممدطهع تويدبنأ كن تو وال سممممح ون ألااء الع تةل م أ كحقق الع
ةج وفدي  أهس والتومل وتنأك النبوءة  صه يكذهوهأ البدةل كمأ  ى األحأاي   هنأك نبوءةج  ووةِ األحواب الخأ
الخأصممة وفدي القسممطنطهنةل وتنأك النبوءة الخأصممة ودنادى األمب دحى ال سممح هس ت أ كدنادى األََتحَة إلى 

هأل ا مس قحةل وم مس ذلة... وتم تذا قن كحقق ت أ كنبأ و، النبى العظهب. متة كختي نحس ا نقول ق ممممعد
تأن يعحب الغهىل وم نقول إن هللا قن يطحع، دحى وعض كموه ذلك الغهى لحك ة مس الحكبل وتو مأ  ^إن، 

نأ مس تدأب هللا وسنة هسول هللا. و ى القتآن الكتيب  ِ ۇ  ۆ   ژنقتك اآليأ  الدألهة   تونأ ل، األمثحة لدوه

ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ ل [102 ل ويوسل44 آل د تان] ژ ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ

 ژ گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀژ ل [179 آل دمممم ممممتان] ژ ې  ې

ل وتى مس [27ل 26 الجس] ژحئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ ژ ل [49 توا]

الو مممموك وحه  ا كحدأت إلى كي كعحهق. وإذن  حه  مس كنأقض وهس األمتيس ت أ يع م كح ن صممممبحى 
 من وه دحى إيهأم القتاء لهجْفِقنتب الثقة  ى كحأاي  النبى الكتيبي

مس كحن  وينخم  ى تذا اإلطأه مسألة دالمأ  السأدةل  قن تته القتآن  ى موا ع شدى من، كن، مأ

أتأل لكن، سممبحأن، وكعألى قن قأل  ى القتآن كيضممأ   ْتسممَ ىئ       ېئ  ىئژ مس خحق هللا ي كن، كن يعحب كيهأن مج

وتو مأ ا يقع وعهنا د أ جأء  ى وعض ل كي دالمأكهأل [18 مح ن] ژ ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ

كم شممممىء مقنمأك، الدى كؤاي األحأاي  الدى ينكتتأ تذا ال أهق ال د ممممحهى العقم والتقبة. ومعحوم كن ل
إله،ل وإشمممأهاك، الدى كومئ نحونل وإن لب يعس تذا كن، ا ون كن يعحب النأس مدى يقع وألضمممبطـمممممممممل وم قن 
يأخذتب ه ب ذلك دحى سمممممممبهم البغدة. ومع ذلك  قن كعنى السمممممممأدة  ى وعض األحأاي  النبوية حنوث 

ة  تا مس األ تاا. ومس ال ؤتن كن دناا انقالب خطهت  هت مدوقع  ى مسمممممممهتة كمة مس األمب كو  ى حهأ
شتيفة تى مس تذا الضتب مثم حني  البخأهي الدألى   تأن هجأل مس األدتاب جفأة »مس األحأاي  ال

 هسألون، مدى السأدةل  كأن ينظت إلى كصغتتب  هقول  إن يَِعْش تذا ا ينهت، الهتم حدى  ^يأكون النبى 
خت الذي يدكحب دس الحفأة العتاة هدأة الشمممأء الذيس يدطأولون ل كو ذلك الحني  اآل«كقوم دحهكب سمممأددكب

 ى البنهأن. ال هب كن تويدبنأل ت أ تو وا ممي مس تذن ال نأقشممأ  والدححهال ل نِوقل مدسممتعل  شممومل قحهم 
 البضأدة مس العحب والعقم دحى السواءل وتذا كسوك مأ يجْبدَحَى و، تأىسي

 قن  «ا يبقى دحى ظهت األهض وعن مأىة سنةه نَْف ل منفوسة» كمأ الحني  الشتيل الذي يشهت إلى كن،
مس  ^ل أ هجع النبي » سمممتن العح أء  ى  ممموء مأ هوان اإلمأم مسمممحب مثال مس حني  كوى سمممعهن مس كن، 

. «ا كأكي مأىة سممنة ودحى األهض نف ج منفوسممةل الهوم  »^كبوك سممألون دس السممأدةل  قأل هسممول هللا 
ن مأىة س كن يبحغ، كيه إنسمممأنه حىهه آنذاك تو مأىة دأمل ا كن القهأمة سمممدقوم وعيعنى كن كق مممى د ت ي ك

سمممنة مس ذلك الوقت ت أ  هب صمممويحبنأ وظس كن  ه، كنأقضمممأ مع واقع الدأهي ل إذ لب كأ  السمممأدة حدى 
اآلن. والسبى  ى حأجة تذا الحني  وكمثأل، إلى الدوجه، تو كن الكالم ال دبأاَل وهس ال دحأوهيس  ألبأ مأ 

 حنينل ألن الحني  مواجهةً يغنىيكون مخد ممتا يقوم كتثت مأ يقوم دحى اإلشممأهة ا دحى الدف ممهم والد
دس تثهت مس الدفأصمممممهم والشمممممتوك وككفى  ه، دأاةً الح حة النالةل كمأ وعن كحول، إلى نت مكدوب  نن، 
يفقن العوامم الدى مس شممأنهأ كن كسممأدن دحى  ه ،  ه أ كاق وك ضممم تنشممأها  األيني وكعبهتا  الوج، 

  الدى يع م العح أء دحى سمممممممنهتأ ادد أاا دحى وطبقأ  ال مممممممو  وك ويجأك،... ومس تنأ تأنت الفجوا
 ال قأوحة وهس هوايأ  األحأاي  ال خدحفة الدى يك م وعضهأ وعضأل وتذلك ادد أاا دحى السهأق الدأهيخى 
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وااجد أدى والفكتي والنفسى لح دحنثهس. وتذا السهأقل  ه أ يه نأ تنأل يد ثم  ى الظتوف الدى قأل 
وخهت مثأل دحى مأ كقول كحأاي  الشمممممممه  الشمممممممعتاوي الدحفأأية الدى تأنت  ههأ دحه، السمممممممالم مأ قأل. 

وا حة و وك الش   وم دعة حدى ل س ا يشأهتون التجم ك كأهنل ومع ذلك  عننمأ تأنت كجْنَشت  ى 
َشت ت أ تىل وم تأن وعض ال حفههس كو ال حتهيس يعهنون صهأ دهأ  ال حل كو  ى الكدى لب ككس كجْن

ئ الذي سممممممهطألعهأ اون كن يتي الشممممممه  وتو ينظت إلى تذا وإلى ذاك مس حضمممممموه حدى يفه هأ القأه
اهس،ل كو يحتك يني، وهكس، وطتيقة مسأوقة ل أ يوهان مس آهاءل كو يه هب االة دحى الت أ كو لحفت 
ااندبأنل كو يبدت الج حة كأهتأ لح سد عهس مه ة إت أل الكالمل كو يسدطتا إلى مو وع ا دالقة ل، قوية 

ألنهس خطت ل،  جأة كثنأء الحني ل كو يوج، سممممؤال، إلى واحن مس الجألسممممهس كمأم،... إلى آخت مأ تأن و
الشه  يأكه،  ى اهس، م أ لو  أب لَ عجَى دحى القأهئ  هب مأ يقول،  ه أ اقهقأل و أع تثهت مس ال دعة 

 الدى تأن يجنتأ  ى ااسد أع والنظت إله،.
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 الفصل التاسع
 تخلفنا؟من املسؤول عن  

 عمرو خالد أم طه حسني

تنت قن ظهت  منذ سممنوا   ى الدحفأأ ال  ممتي مع األسممدأذ شممتيل الشممووأشممى ودنا مس األسممأكذة 
دذاكل ل الذي تأن حني  دهن وأل نوه وق«لدحهأ الحغة العتوهة يسقق سهبوي،»الجأمعههس ل نأقشة تدأو،  

ْلتج كحك ال نأقشمممة إلى تدأب تأمم وسمممط ت  ه، هكيى ودوسمممع وكف مممهمل وجعحت دنوان،  ثب حنث كْن َحوَّ
ل إذ تنت دحى النقهض مس هكي، الذي ونا لى ومأ أال هكيأ  طهتا «لدحهأ الحغة العتوهة يعهش سمممممممهبوي،»

 هت نأ مميل  ضممال دس كن، صممأاهل دس  هت خبهت. وتأنذا كدوا إلى األسممدأذ الشممووأشممى تتة كختيل إذ 
« األتتام»م  ى صمممحهفة 2007ايسممم بت  26 -تـممممممممم1428مس ذي الحجة  17قتك  ودأهي  األهوعأء 

ال قأل الدألى لألسممدأذ شممتيل الشممووأشممى وتهم وأاهة الثقأ ة  ى م ممت ال حتوسممةل  كأن كن تدبت كنأ 
 ونوهي مقأا دحى ال قأل. وإلى القأهئ مقأل األسدأذ الشووأشى كوال ثب مقألى وعن ذلك.

 من يتحكم يف عقل مرص ؟

ب العتوي النتدوه ط، حسهس وجِع  مس قبتن  ي تذن األيأم وكقأم ننوة  ي قأدة و كخهحنأ كن د هن األال
ولو ا دت نأ كن النادهة د تو خألن  . أألهجي كن دنا الحأ تيس لس يدجأوأ وضع دشتا  لصغهتة

وم  لكقأم  ي نف  الحهحة كمسمممممهة اينهة  ي إسمممممدأا القأتتة النولي  أألهجي كن، سممممموف ي دحيء دس آختن
تذا تو حألنأ  .كون تنأك كج هت مس ال تينيس  ي الخأهت ي نعون مس النخول نظتا امدالء اإلسدأاوسه

ِحبَْت  ه، السمممجأاة مس كحت كقنام كتم الثقأ ة وانفض النأس دس تم مس يدحنث وحغة  اآلن  ي د مممت سمممج
 .ويدخذ ال نطق والعقالنهة وسهحة لحدأثهت  ي النفوس لالعقم

نأ طويحة كتأك كحت مظحة الجهم وكغههى العقم  ي د ممممموه سمممممهطت خاللهأ وقن ظحت م مممممت قتو
وتأن ت هب الوحهن تو اإلوقأء دحي سممممحطأنهب ونهى خهتا   لالعث أنهون وال  ألهك دحي مقنها  البالا

لذلك  قن تأن مس الطبهعي كن كسممممهطت الختا أ  واألسممممأطهت دحى دقول النأس ودشممممجهع مس  .الشممممعى
حه  تأنوا يتوطون ال تيض  ي  لت أ تأن الحأل خالل القتون الوسممممممطي  ي كوهووأالحكأم األجأنى 

 .شجتة ويضتوون، وألسهأط اددقأاتب وأن الشهطأن وناخح، تو السبى  ي دحد،

 ونهسأل البعثأ  لمؤس  م ت الحنيثة لوونك  وشأىت د ت النهضة دننمأ وأاه الوالي مح ن دحي
هم مبعوثون خأهت لهن عألب العتوي  إلى ال هأ مس ال قن اسمممممممدوهاك وأ  نت كوهو تأ مس العحب وال عت ة الدي 

وشممه أ  شممه أ ونك د ممت جنين ك أمأ دحى م ممتل وتو ظهوه طبقة م س  .اإلسممالمي  ي د ممت نهضممدهأ
 لي كس كن يطحق دحههب  ال ثقفون اسمممممممدفمممأاوا مس اطالدهب دحي الفنون واآلااب والعحوم األوهووهمممة

 .ال سد نة مس حضأهكنأ العتيقة أ  ال  تية والعتوهةوك أ وا لهأ الح ح

وألول متة كب كألهل تدى و نهج جنين ك أمأ دحى العقحهة العتوهةل وتو و ممممعج مؤلَّله  ي مو مممموع 
 أ وهو .خأأ  هت النيسل ويكون لحنت منطق وكسمممحسمممم ي مممالن وألقأه ء إلى هك   ي قضمممهة دأمة

 حب يكس تذا العبقت   .لوحهنة الجأاة  ي تذا ااكجأن قبم ذلكتأنت مقنمة اوس خحنون تي ال حأولة ا
. ولعم كول تدأب  ي الع مممممممت الحني  هاىنا  ي دحب ااجد أع  ققل وإن أ كيضمممممممأ  ي منهجهة الدألهل

لت أدة الطهطأو  الذ  و ع، وعن دواك،  «كخحهت اإلوتيو  ي كحخهت وأهيو» يسدحق تذا ااسب تو
ثب كوالي تبأه ال ثقفهس مس كمثأل دحي مبأهك  .ى حضمممممممأهة  تنسمممممممأ وكوهووأمس وأهي  واطالد، دح

 ثب ط، لل ودبن التح س الكواتبي وقأسممب كمهس وكح ن لطفي السممهن وم ممطفى دبن التاأقومح ن دبنن
وقن ككأحت ال مممحأ ة نشمممت ك كأه تم تؤاء دحى نطأق واسمممع لب يدي  .حسمممهس والعقأا والحكهب و هتتب

وكنب، تم تؤاء لقه ة ذلك ااخدتاع الجنين  كدبوا ج هعأ  ي ال ممممحل. وتأن كل ع  .وقههبمثح، لكم سممممأ
 .ال ثقفهس يدخذون مس األتتام منبتا لحوصول إلى كتبت دنا م كس مس القتاء
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و ي  .1967وظم تؤاء تب الذيس يشكحون دقم م ت و  هتتأ طوال حقبة ال حكهةل وحدى نكسة 
ة  ي كأهي  م مممت الحني  ونك اوه تؤاء ال ثقفهس يخفت شمممه أ  شمممه أل وونك النأس ا تذن الفدتة الفأصمممح

يؤمنون و ممأ يقولونل وظهت كهممأه يده هب وممألكممذب وااحدهممأل دحى النممأس حدى كوصمممممممحونممأ لحهوي ممة 
 .واانكسأه

  نن تأن .ولب يجن ال دحنثون وأسممممممب النيس صممممممعووة  ي ممء الفتان والسممممممهطتة دحى دقول النأس
ال ثقفونل ت أ يقولونل قن مأألوا الحكأم وكسممممه وا  ي كخنيت دقول الشممممعى وكبتيت األخطأء الدي كا  

 نن قأاة التك  الجنا الذيس يدخذون النيس وسمممممهحة لحوصمممممول إلي السمممممحطة إن أ  لإلى الدنتوه والهوي ة
ت أىى الدي ححينأتضممممون الحكب ويندقنون الحكومة ويعدبتون كن البعن دس النيس تو سممممبى تم ال  مممم

قبحهأ وكصبحت الحغة الدي يد .دحى م ت وكن الحكومأ  ال دوالهة كنأست النيس  جت  البالا إلي الهأوية
شأ  الفضأىهأ  النأس تي لغة الغهى والخودبال  شأ عقم  نذا تأن ال .حدى هكينأ العجى العجأب دحي 

. قهقةإله أء النأس ال دحهفهس ل عت ة الح قن كثبت  شح،  ي كفسهت الواقع  ال ون مس وجوا وسهحة كختي
 لوظهت  طبقة مس ال دحنثهس وأسمممب النيس يغتسمممون قه أ جنينة معظ هأ يأخذ مس ايننأ الحنهل القشممموه
واسمممدغم كهأه سمممهأسمممي تذا ال نأع الجنين لهسمممدشمممت   ي الحهأة السمممهأسمممهة ال  مممتية ت أ لب يحنث  ي 

 .كأهيخهأ الطويم

فهس كصممممبي تؤاء تب الذيس يدحك ون  ي دقم م ممممت وي ثحون ال ثم األدحى ومع انك أ  اوه ال ثق
وألنسممبة لحشممبأبل الذ  يتي آ أق ال سممدقبم موصممنة  ي وجه، حدي كصممبي وعضممهب دحى اسممدعناا إللقأء 

وال شممكحة كن تؤاء الذيس يدحنثون وأسممب النيس ا يعت ون  .كنفسممهب  ي الدهحكة مس كجم الهجتة لحخأهت
م يتتبون ال وجة لحدوصممم إلى كتنا هب الدي ا دالقة لهأ وألسمم أءل لكنهأ كتناف انهوية ومأاية و لالنيس

وكصبي الذيس ين ن ون الغتاىو ويحعبون دحى كوكأه الحتمأن والفقت والخوف مس ال سدقبم  .وسحطوية
 .ةتب الذيس يدحك ون  ي دقم األم ويسدغحون اإلي أن ال دجذه  ي كد أق الشعى ال  ت 

و ي هكيي ال دوا ممع  نن، ا كمم  ي كن كأكي كية إصممالحأ  اقد ممأاية كو سممهأسممهة كو تهكحهة وث أه 
حقهقهة مأاام ال دحك ون  ي دقم م مممممممت يفسمممممممنون تذا العقم ويجتون ال جد ع إلى قضمممممممأيأ وت هة 

 «.ومعأهك اون تهشوكهة يكون الخأست األول  ههأ تو الشعى ال  ت 

ن السممطوه تو كن ال ؤلل يضممع ال ثقل مقأوم النادهة تأنه أ نقهضممأن ا وكول شممىء نالحظ،  ى تذ
ن، ا يسمممممممدخنم دقح، وا  فأل وم تأ لنادهة له  مثق فأتبل  كأن ا ي كس كن يجد عأ وا كن يكون وهنه أ ك
يخأطى دقول اآلختيسل إذ جعم الكأكى مس ال ثقل صممممأحى دقمل كمأ النادهة  ال دقم ل،. وخالصممممة 

نيس والثقأ ة شممممممه أن مدخأصمممممم أن ا سممممممبهم إلى االدقأء وهنه أ. وتذا تالم خطهت  أية الكالم تو كن ال
الخطوهةل ووخأصة إذا هكينأ الشووأشى يننب حن األمة الدى اودالتأ هللا وألندأة  أسدجأوت لهب وحتمت 

اادهة  تنفسهأ مس وتتأ  ال ثقفهس مس كمثأل، تو وط، حسهسي وأخد أه إذا تنت إنسأنأ مدنينأ  سواء تن
كو واحنا مس ج هوهن  أنت إنسمممممممأن ا دقم لكل وا كمم  هك وا  ه أ كسممممممم ع، وكقتؤنل وم األمم تم 
األمم كن كن مممممممتف دس النيس ودس الندوة إلى النيسل ألن النيس جهم وانغالق دقم. وكنتل إذ كفعم 

ن حهس كتتوا ذلكل إن أ كنقحى دحى الخطة ال ممممممحهحة الدى اندهجهأ مح ن دحى وهجأل، ومثقفو د ممممممت
مأ ههب واكجهوا نحو قبحة كوهوأ والغتب. كله  تذا تو مأ كقول، السطوه ال أ هةل صتاحة كو   نأ؟ 
ودبثأ يحأول اإلنسممأن كن يفهب دحى كي كسممأس جعم ال ؤلل مس ط، حسممهس مثقفأل ولب يجعم مس د تو 

 يقتكل وغض النظت دس طبهعة خألن مثقفأ تو كيضمممممممأ. ذلك كن، إذا جعحنأ القتاءة مقهأسمممممممأ لحثقأ ة  كالت أ
القتاءة والفهب لني تم منه أ. وإذا جعحنأ امدالك الشمممخت هؤية مأ لقضمممأيأ د مممتن مقهأسمممأ لحثقأ ة  ال 
شمممممممك كن لع تو خألن مثم كحك التؤية ت أ لحنتدوه ط، مه أ يكس مس ااخدالف وهس التؤيدهس... وتكذا. 

معنوي ينخم  ه، العأاا  والدقألهن والفكت والخحق كمأ إذا كطحقنأ القول وجعحنأ الثقأ ة تى كي نشمممممممأط 
سحوك والفس واألابل  هكون ال ؤلل قن سههم األمت دحهنأ ودحى نفس، وسأدننأ دحى كن نجوم  والقهب وال
 وض هت مط  س ك أم ااط  نأن وأن د تو خألن مثقل مثم النتدوه ط، كيأ مأ يكس لون ثقأ د، ومني مأ 
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سعة كو  هقل وانبسأط كو انقبأض...إل . وله  معنى تالمى تذا كننى  ههأ مس د ق كو  حولةل و
مس ال عجبهسل وادك مس كن كتون مس ال فدونهسل وع تو خألنل وم تم مأ كهين كن كقول، تو كن ال ؤلل 
ا يعد ن كسمممممممحووأ صمممممممحهحأ  ى الدفتقة وهس ااثنهس والحكب ألحنت أ وأن، مثقلل ودحى اآلخت وأن،  هت 

 مثقل.

م تأن ط، حسممهسل الذي يجعم من، الشممووأشممى مثال لح ثقل ذي العقمل دأقال  عال حهس كنكت ولكس ت
كن يكون إوتاتهب قن ونى الكعبة كو أاه مكة كصممممالل ه ب كن القتآن قن ذتت أيأهك، ل كة وونأءن الكعبةل 

ى الظح أ  دس العقول و جج ِويحهأ وقأشمممممممع حج النفوس  قأل ط، حسمممممممهس ال ثقل العأقم نأوذ الختا ة ومج
والضممم أىت  وإِنِْس؟ كي  حهقم القتآن الكتيب مأ يشمممأءل كمأ كنأ ال ثقل صمممأحى العقم ال دنوه  ال كصمممنق 
حَّ، ا لشممىء إا ألن متجحهوث  وشممىء مس تذا. كم تم تأن ط، حسممهسل إذ كنكت الشممعت الجأتحى تح، كو جج

ك مبأشممتة ا كنوه  ى خأطتن ال سممدشممتق البتيطأنى قن كنكت تذا الشممعت وعن كن تأن تو نفسمم، قبهم ذل
خألجة مس الشمممممك  ى ذلك الشمممممعت وم تأن يؤتن وجوان إلى النهجة الدى تأن يتان كسمممممأس الحضمممممأهة 

ل كقول  تم تأن ط، حسمممهس «قأاة الفكت»اإلسمممالمهةل وتو مأ يجنن القأهئ  ى الف مممم األول مس تدأو،  
ْق قَقه دحى ادوان الفطهتة كي الهم دح ى؟ كم وقدهأ مثقفأ دأقال ه ب كن،  ى إنكأهن لحشعت الجأتحى لب يَسج 

ل  وءه ْسسه كو سج تم تأن ط، حسهسل دننمأ ادأنأ إلى احدذاء كوهوأ  ى تم مأ ك نع، مس خهت كو شتل وحج
ْبغة الشتقهة العتوهة اإلسالمهة ك أم النَّْضو واالدحأق وتتى ال ننهة  ل وإلى نَْضو  شأء ال هِ تهه ْحوه كو مج وحج

كت لكم مأ لنينأل تم تأن ط، حسمممهس سمممأددهأ مثقفأ ذا دقم؟ كتي مأ مقهأس الثقأ ة والعقم األوهوهة والدن
دنن شتيل الشووأشى؟ كتو كن ككون منأتضأ لحنيس؟ الواقع كن تالم، ا يقول شه أ آخت سوي تذا. لو 

اون، تو وكن ط، حسهس قأل  إن، له  وهس ينيه الهم خأهت القتآن دحى كن إوتاتهب أاه مكة وونى الكعبة 
إس أدهمل  هت كنى  ى ذا  الوقت ا كسدطهع كن كتذهب و أ جأء  ى القتآن ألن القتآن ا ي كس كن يكون 
مخط أل إذ تو وحى سمممممم أويل ووحى السمممممم أء ا يخطئ كونال  هو مس دنن هللا كدحب العأل هسل كو إن لب 

لهم تذهب وألقتآن ألن، له  وهس ينيه ايكس يؤمس وألقتآن ووأن، مس دنن هللا كن يقول  إننى ا كسمدطهع كن ك
نأ ل،  نِْعب العقم. كمأ كن يكذهب وألقتآن اون كن يكون وهس يني، كي وتتأن دحى  دحى خطن مأ يقولل لقح
صمممحة ذلك الدكذيى  هذا تو  قنان العقمل وتذن تى مخأصممم ة الثقأ ة. ولو كن ط، حسمممهس كن مممت جهنا 

نوا يعت ون كتثت جنا م أ يعتف دس الشعت الجأتحى ووهنوا ل، كن إلى مأ قأل، ل، العح أء األثبأ  الذيس تأ
تثهتا جنا مس ذلك الشممممعت تو شممممعت صممممحهيل  أحدتم دح هب ودقولهب وثقأ دهب ولب كأخذن العوة وأإلثب 
ويوااا ك تاا اون الهم كو كثأهة مس دحبل لكأن هجال مثقفأ وحق وحقهقل كمأ كن يد تا دحههب ويت ض 

 هب مأ يجهح،ل  هذا تو  قنان العقمل وتذن تى مخأص ة الثقأ ة. كن يدعحب دحى كيني

وإذا تأن الشمممىء وألشمممىء يذتت  هم مس العقم والثقأ ة كن يعجو ط، حسمممهس دس كن يتوى اون،ل وتو 
قأ ة  حن والث غة الب حن تو أدهب العتووة اآلنل وحه  يعتف ل وم و حن دتوىل  وذلك ااوس يعهشمممممممأن  ى و

ههأل إلى جأنى الحغة الفتنسممهة الدى لب يكس يعتف  هتتأ ألن كم، الفتنسممهة قن والحضممأهة الدى يند ى إل
 تسممت  ه، حى الفتنسممهة وتتاتهة العتوهةل الدى لب كحأول كن كدعح هأ تى نفسممهأ ه ب كنهأ دأشممت  ى 
م ت دشتا  السنهسل ولو دحى سبهم ال جأمحة لووجهأ ولحبحن الذي جعم مس أوجهأ وأيتا لح عأهفل 

س اوس ط، حسمممممممه»لحغة العتوهة ولحثقأ ة العتوهة؟ يقول كنه  من ممممممموه وألنت والحتف إن  كي وأيتا
الشممممممتق »جتينة «ة جأءوا مس واا  الجسي»رمس مقأل ل، وعنوان « النتدوه مؤن  ا يعتف العتوهةي

َ ـمممأاَي األولـمممى  26النولهةة السبـمممت « األوسق ل ودالمة 9713مة العنا 2005يولهو  2 -تـممم 1426جج
ى ال وجواة وعن دبأهة كنه  دس جهم اوس ط، حسمممممممهس وألعتوهة تى مس دننن ا مس دننيك. تذا الدعج

 أ ل ت«تحوا»مأ قأل، كنه  من ممموه دس اوس ط، حسمممهسل الذي تأن ينأاَي  ى البهت وأسمممب  تنسمممى تو 
نووا دحى مشمممممه ة األم الفتنسمممممهة الجبأهة الدى تأنت كتوهه أ كتوهة « متجتيت»تأنت كخد، كسممممم ى  

 مممممممتانهة  ه أ قتكنأل ولب يهدب كووت أ  ى ال قأوم كن يتوهه أ كتوهة إسمممممممالمهةل وتأ تى ذي تدب، الدى ن
شهن  وأنه  من وه تهال يقول قأىم  سد شهن دحى ذلك. وقن ا س، ووهد، وكواان موجواة ك كتجب  ههأ لنف

 إننأ نسدشهن وخ وم ط، حسهس. 
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ه  «التيأض»أقل ولكس نكدفى و أ ذتتك، جتينة وتنأك تالم آخت تثهت ي كس كن يقأل  ى تذا السممممممم
دس ذا   39السمممنة  13068العنا 1425مة 2004إوتيم  1 -صمممفت تـممممممممم 11السمممعواية يوم الخ ه  

ل نسي ااوس ا»ال و وعل وإن تأنت كوسعت  ه، و أ يجحهى ال وهة كتثت وكتثتل إذ تدبت كحت دنوان 
سأوهع قحهحة كو ي  ي وأهي  ااوس «  »لط، حسهس سهة الوحهن لحنتدوه ط، حسهس مس أوجد، الفتنقبم ك

سوأان. اسب اوس ط، حسهس تو مؤن ل وتأن يح م شهأاة اتدوهان  ي األاب الفتنسي. وقن د م  دتة 
مس الومس كسمممممممدأذا جأمعهأ وموظفأ  ي منظ ة األونسمممممممكو وبأهي . وقن جأء  و أك،  ي ذتتي متوه 

ل الدي نشمممممممت  مع «الحهأة»كالى و، إلى جتينة  كهوعهس دأمأ وألضمممممممبق دحى و أة والننل وإثت حني 
الحني  صممموهة ل ؤن  ونا  ههأ شمممبههأ شمممبهأ واسمممعأ ووالننل سمممواء مس حه  طول، كو مس حه  مالمي 
وجه،. ولكس مؤن   أاه  جأة تذن الحهأة إثت إااى، وهذا الحني ل   أ إن دأا  ال ممممحفهة الدي كجت  

وعن كيأم مس أيأهكهأ األولى حدى قهم لهأ إن، كو ي. وتأن مع، الحني  مس جنين إلى منول، لغتضه مأ 
دنن و أك،  ي الحأاية والث أنهس مس الع تل وتو الع ت الذ  دأشمم، والنن كيضممأ. وقن كجهن الكثهتون مس 
القتاء كذتأنهب وتب يبحثون دس آخت ظهوه ل ؤن  ط، حسهس  ي م تل كو  ي الحهأة الثقأ هة ال  تية 

ذا تأن قن ظهت كصال  ي ال حأ ة ال  تيةل كو  ي نأا مس نواا  القأتتةل  أدهأتب والعتوهةل كو د أ إ
الدذتت. ذلك كن مؤن   أاه م ت قبم حوالي الخ سهس دأمأ إلى العأص ة الفتنسهة حه  ح م دحى 
الجنسممممهة الفتنسممممهة ودأ   ي  تنسممممأ تأ  مواطس مس مواطنههأ. ومع كن، نقم وعض كد أل والنن إلى 

ل ت أ كن، تدى ذتتيأك، دس والني، ومنول األسمممممتة  ي القأتتةل إا كن «كايى»ومنهأ تدأو،  الفتنسمممممهةل 
ذلك لب يكس ل، ك  صمممممني  ي الحهأة الثقأ هة ال  مممممتية. وتذن الذتتيأ  دس والني، وحهأك، معه أ وتو 

س دس تشأب ا كوال مخطوطة لب كختت إلى النوه وعنل وكبح  وأاهة الثقأ ة ال  تية  ي الوقت التا
مدتجب م ممممممت  ينقحهأ إلى العتوهة. وقن كثأه  و أة مؤن  ط، حسممممممهس دحى تذن ال مممممموهة  ي منفأن 
البأهيسمميل إن صممي كن، تأن يعهش  ي منفىل هاوا  عم م ممتية ك حوه  حول ال سممؤولهة دس  هأو، 

متا  خأهت م مممت طهحة تذن ال نة وانقطأد، انقطأدأ كأمأ كو شمممب، كأم دنهأل إذ لب يحضمممت إلههأ سممموي 
قحهحة كجعَنه دحى كصمممأوع الهن الواحنةل ومس كجم ال شمممأهتة  ي منأسمممبأ  دأىحهة كسمممدحوم مشمممأهتد، تو أة 

 والنن كو والنك،.

ت أ طتك وعض ال ثقفهس ال  مممممممتيهس سمممممممؤاا حول سمممممممبى تذا الغهأب.  هم تأن ذلك تو النظأم 
 دتج ة الحقهقهة ل أ تأن ححبالنأصت  الذ  تأنت كتأك كحد، م تل كم ألن، وجن  ي وأهي  والغتب ال

؟ كم لحسممببهس معأ؟ وقأل مثقفون م ممتيون آختون «مسممدقبم الثقأ ة  ي م ممت»و، ط، حسممهس  ي تدأو،  
إن سمممممبى ذووأن اوس ط، حسمممممهس  ي  تنسمممممأ يعوا إلى الدتوهة الدي كحقأتأ  ي منول والني،  ي م مممممت. 

العحب  القأتتية الدي تأن مؤن  يدحقى  ههأ أألسممتة تحهأ تأنت كدخأطى وألفتنسممهة  ه أ وهنهأل وال نهسممة 
تأنت كيضممأ منهسممة  تنسممهة. ومع كن ط، حسممهس تأن يتين لولني، مؤن  وكمهنة كن يجهنا الحغة العتوهة 
إا كن وجوا أوجد، الفتنسمممممهة  ي البهت حأل د حهأ اون كحقهق تذن الت بةل كو لنقم  إن ه بة أوجد، 

الوحهن  ي كسمممتة ط، حسمممهس الذ  تأجت نهأىهأ مس م مممت طغت دحى ه بد،. والغتيى كن مؤن  له  
إلى الخأهتل  بعنن لحقت و، إلى وأهي  اونة شمممقهقد، كمهنة ال دووجة مس وأيت خأهجهة م مممت السمممأوق 
مح ن حسس الويأ  لدقهب وألقتب من،  ي وأهي ل واس هأ سوسس. كمأ شقهقة سوسسل واس هأ منيل  قن 

 ة تجتة نهأىهة. ووذلك لب يبق  ي م ت مس كستة ط، حسهس كحنيتأجت  ونوهتأ إلى الوايأ  ال دحن

وقن طتك تؤاء ال ثقفون ال  مممممتيون السمممممؤال الدألي  لو كن، تأن لعبأس مح وا العقأا كواال تم  
شبعة  تأن مس ال  كس كن يدتتوا م ت نهأىهأ إلى الخأهت؟ لقن تأن العقأا شخ هة م تية ص ه ة مد

ِأق وأواا كن يسممحك كواان طتيق وأهي  كو  وألتوك العتوهة اإلسممالمهة. وقن تأن مسممدبعنا لو كووت وهج
ل ولب يكس إسمممالم، مدهنأ مس البنايةل  قن مههن «الدفتنج» هت وأهي . ولكس ألن ط، حسمممهس سمممحك سمممبهم 

السمممممبهم ألن كنخم التيأك إلى منول، وكقدحع كسمممممتك، خأهت وه دهأ ومحهطهأ. والواقع كن مأ يقول، تؤاء 
 فون ال  تيون ا يخحو مس الحقهقة.   أ تدب، ط، حسهس كو د م مس كجح، ي كس كن يؤا  ا إلى ال ثق
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تجتة ولني، نهأىهأ مس م مممممت إلى الغتبل وم إلى تجتة م مممممتية ج أدهة إلى ك  مكأن. ونك حهأك، 
حه، دالفكتية وكدأب دس الشعت الجأتحي شك  ه، وشخ هأ  واهاة  ي القتآن الكتيب تشخ هة إوتاتهب 

السمممالم. و ي تدى كختي وجن كن لحههوا حضممموها قويأ  ي الدتاث العتوي اإلسمممالميل وادأ إلى كقوية 
تذا الحضمممموه. وذتت  ي كحن تدب، كن م ممممت خضممممعت لغواة تثهتيس تأن منهب العتب. و ي تدأو، دس 

لعم  لكسال دنبي شممك ووجوا كب شممتدي ألوي الطهى واددبتنل ووج، مس الوجونل لقهطأ كو اوس أنىي و
شكهم السبى النظت  لهجتة ولني، إلى الخأهت.  قن ذتت « مسدقبم الثقأ ة  ي م ت»مأ وها  ي تدأو،  

 ي تذا الكدأب كن العقم ال  ت  إذا تأن قن كأثت وشيء  نن أ يدأثت وألبحت ال دوسقل وإن كبأال ال نأ ع 
ن خطأ خطوة كختي  ي تذا ااكجأن دحى اخدال هأ  نن أ يدبأالهأ مع شممعوب البحت األوهض ال دوسممق. وق

ب « ال دوسممطهة»دننمأ قأل إن  كؤا  كحقأىهأ وحد هأ إلى كوهووأل وكعني األوهووهةل وكفضممي إلى الدأَْوهج
كن نسمممهت سمممهتة األوهووههس ونسمممحك طتيقهب لنكون لهب »كو األَْوَهوة.  عننن كن طتيق الدقنم والقوة تي 
 نن خهل دحى م مممت مس «. خهتتأ وشمممتتأل ححوتأ ومتتأ كننااال ولنكون لهب شمممتتأء  ي الحضمممأهة 

كن يؤا  ااك أل القو  ال تيي وألحضأهة األوهووهة إلى الدأثهت دحى شخ هدنأ القومهة وَطْ   مأ »
تنأ معته هس لخطت الفنأء  ي كوهووأ حهس تنأ »ل  نن التا لني، كننأ إن أ «َوِهثْنأ مس مأ هنأ ودس كتاثنأ
علل وحهس تنأ نجهم كأهيخنأ القتيى والبعهنل وحهس لب نكس نشممممعت وأن لنأ  ممممعأ أ مسممممت هس  ي الضمممم

اآلن وقن دت نأ كأهيخنأل وكحسممممسممممنأ كنفسممممنأل »كمأ اآلن وعن الدحته والدطوه والدقنمل «. وجواا م دأأا
واسدشعتنأ العوة والكتامةل واسدهقنهأ كن له  وهننأ ووهس األوهووههس  تق  ي الجوتت وا  ي الطبع وا 

 .«ا كخأف دحى ال  تيهس كن يَْفنَْوا  ي األوهووههس» ي ال واتل  نني ري ضي كو يندهي ط، حسهسك 

ويبنو كن النتدوه مؤن  حسمممهسل هح ، هللال سممم ع تالم والنن وكهاا كن يخدبت صمممحد، ونفسممم،. سمممأه 
ي   أه  سمممهتة األوهووههس وسمممحك طتيقهب وتأن لهب شمممتيكأ  ي حضمممأهكهبل  أندهى إلى الفنأء  ههب. و

تذا ااخدبأه ال عى نسي مؤن  م تيد، ك أمأل وهو أ إسالم، كيضأل  دحول إلى مواطس  تنسي إن 
لب يكس تأمم ال واطنهة الفتنسمممهةل  نلى  تنسمممي ا يخدحل دس كونأء ال سمممدع تا  الفتنسمممهة الدي ي كس 

هي كن، الت نة  ههأ. صمممح ألونأىهأ كن يحوأوا الجنسمممهة الفتنسمممهة وكن يقه وا  ي وأهي  وينع وا وألحهأة
وألقأتتةل ولكن، تدى تذن الذتتيأ  وألفتنسهة ا « هامدأن»تدى  ي وأهي  ذتتيأك، دس منول األستة  

وألعتوهة الدي نسمممممممههأ مع الوقت ك أمأ وت أا. وذتت  ي الحني  الذ  كالى و، إلى صمممممممحأ هة مغتوهة 
ن ألنهأ ا كعني كحنا. ولكس ال شكحة تأنت  ي كن تذن الذتتيأ  ا قه ة لهأ اآل« الحهأة»ونشتك، جتينة 

كن ووصحة الدقنم دنن ط، حسهسل وتي البوصحة الدي اسدخنمهأ اون، وك حد،ل تأنت ووصحة  هت سحه ة. 
بل  هو ي كس كن يح ممممممممم وطتيقممة كختي ا كؤا  إلى ط    أ الدممأَْوهج ذلممك كن الدقممنم ا يعني وجووممً

كحنث دس العوة والكتامةل وجأنى ال ممممواب ك أمأ دننمأ قأل شممممخ ممممهدنأ وتويدنأ. ت أ كن، وألا دننمأ 
جأأمأ إن، له  وهننأ ووهس األوهووههس  تق  ي الجوتت وا  ي الطبع وا  ي ال واتل ولذلك ا خوف 
دحى ال  تيهس مس كن يَْفنَْوا  ي األوهووههس. ول أ اسدخنم اونج، َوْصفَدَ،ل دس ظسهه من، وأن والنن ا ي كس 

أ قأل إا وتو مدهقس مس نجأدة طب،ل  َنَِي  نأًء كأمأ  ي الفتنسمممهة األوهووهة لنهجة كحول، إلى كن يقول م
 هقب  ي شقة  ي د أهة وأحن كحهأء وأهي ي 

مع الوقت نسممي مؤن  ط، حسممهس م ممت تحهأل ت أ نسممي منول األسممتة وكتاث والنن. لب يكس قن وقي 
هأ من مممتفل إلى شمممؤون الجأمعة والدعحهب واألاب  ي ذاتتك، سممموي مشمممأتن  مممبأوهة ألسمممتةهل الووتج  ه

والثقأ ةل والووجة  ههأ من ممممممت ة إلى كتوهة ولنيهأ كتوهة  تنسممممممهة مسممممممهحهة  ي جوتتتأ. تأن العألب 
ن األمهأ  الجواىتيأ  الالكي يحنن لحجواىت كونأء وتهة مخح مممممهس  الجواىت  دبن الح هن وس وأاي  ي جه

ال دووجأ  مس جواىتيهس ألنهس يحنن لحجواىت كونأء  ممعفأء  ي  لهأل ويخشممى دحى وحنن مس الفتنسممهأ 
وطنهدهب وثقأ دهب ولغدهب القومهة. وقن كثبدت كجتوة مؤن  ط، حسممهسل ااوس ال نسممي لط، حسممهسل الذ  

 «. كو ي  ي وأهي  واج ِس  ههأ ت أ يجْن َس الغتوأءل صحة نظتة اوس وأاي  وخطأ نظتة والنن
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نسى إسالم، كقول إن تنأك تالمأ  ى تذا « هو أ»إلى كن مؤن  ط، حسهس  وو نأسبة إشأهة الكأكى
تذن سمممموف كدحول إلى « هو أ»ال ممممنا إن صمممميل وتو دنني كقتب إلى ال ممممحة من، إلى الخطنل  نن 

قبم ثوهة يوله، قن تدى  ى « م ممممت الفدأة»ل ووخأصممممة كن ال تحوم كح ن حسممممهس أدهب حوب «يقهس»
واخت سممممبعهنأ  القتن ال أ ممممىل ادد أاا دحى مأ قأل، تأكب كسممممتاه ط، ال  ممممتية  ى ك« الثقأ ة»مجحة 

حسهس  تين شحأكة الن تانىل إن ط، حسهس قن كب كع هنن  ى تنهسة القتية الدى تأنت كعهش  ههأ كستة 
« يأماأل»سوأان أوجة ال سدقبَم. وقن هوطت كنأ وهس تذا ووهس مأ ذتتن تو  ى الجوء الثأل  مس تدأو،  

قأطع كن ي ممممأحب، كحن مس أمالء البعثة ال  ممممتيهس آنذاك  ى هححد، إلى كحك القتية  ى دس ه ضمممم، ال
الجنوب مس كجم خطبة سممممموأانل الدى تأنت كت ضممممم، وكجبه،  ى  حظة وجال ة وأنهأ ا كحب،ل إلى كن 

م خألهأ القسممه  وكقنعهأ وألووات من، قأىال لهأ إن، سمموف يسممبقهأ دحى النوامي يسممبقهأ إلى مأذا؟  عم لكنخه
 تذا ال قأل دس اوس ط، حسهس وكأثهت كم، دحه، يجهى دحى شىء مس ذلك السؤال. 

الواقع كنهأ  ضممممهحة ثقأ هة وحضممممأهية ووطنهة وقومهة وكخالقهة معأل ولسممممنأ نحس الذيس نكشممممنأ تذا 
ِم دن مممته مس دنأصمممت ثقأ دنأ  ال و ممموعل وم الذي نكشممم، واحن م س يتينون لنأ كن ندنكت ألتبهِ وآصمممَ

ة اإلسممممالمهة وندخذ مس ط، حسممممهس معهأها لنأ وننبذ تم مأ يدعحق وألنيس والندوة إله، ألن، ينأقض العتوه
الثقأ ةي كية ثقأ ة يأ كتي؟ ا كاهي. تال وم كنأ كاهي كشمممممممن النهايةل إا كننى ا كهين كن ك دي كوواوأ لو 

 نألنأ   ى  هت ذلك ال و مع جدَِحْت  حسموف كقحى تم شمىء وكفضمي كشمهأء خطهتةل وإن تنأ قن كنأولنأتأ 
وسببهأ  جتٌّ تبهت نحدسب، دنن هللال الذي ا كضهع دننن الوااىع ال حدََسبةل  جتٌّ لب نكس نظس كن، ي كس كن 
نأ  ى يوم مس األيأمل ووألذا  دحى كيني مس يجعجعون طول النهأهل وطول الحهم كيضممممأ حدى وتب  ي سممممه

ال سكهس « دنويتال»نقم دحى سبهم ااخد أه  وألدنويتل ذلك نأى ونل وحتية الفكت وحتية الدعبهتل كو  ح
الذي كحولل دحى كيني كدأه الع ممت الحني  ال نغحقى الذتس ال نكوسممى القحى ال حدوي الضمم هت الفأقني 

ب آن كيهأ الدنويتل ت«ي كنمهت»و« كبويت»ااند أء لهوية األمة واينهأ وثقأ دهأ ومأ ههأ وحأ تتأل إلى 
  ظألب وال خأأي والكواهث كجْتكََكى وأس كيمس الجتاىب وال

ظحت قتونأ طويحة كتأك كحت مظحة الجهم وكغههى العقم  ي »كمأ قول األسدأذ الشووأشى إن م ت 
هك دحي مقنها  البالا هأ العث أنهون وال  أل هك والعث أنههس ...« د ممممممموه سمممممممهطت خالل ونعد، لح أل

ألب العتوىل وم العألب اإلسالمى تح،ل تأن  ى ذلك  هو تالم مضحك. ذلك كن م ت والع« األجأنى»وـمممـممم
الوقت قويأ مههبأ دويو الجأنى ا كسمممدطهع كوهوأ كن كنظت إله، إا خأشمممعة الطتف خأ ضمممة الجنأكل ا 
ت أ كفعم اآلن حه  ا كدعأمم معنأ إا و أ  ى قنمههأل ونحس دأجوون دس كن ن ممممنع شممممه أ لوقل تذن 

يني  نأ دحى ك جأءك نة الدى  هأ تم الدنويت»ال  قنم كوهوأ الالدقهس « ك الواقعهس  ى  تام كوهوأ ومأ  ى 
الدتاب الذي كنوسممممممم، قنم كوهوأ ومأ  ى قنم كوهوأل والنادهس إلى موين مس الدتامى دحى حذاء كوهوأ 
وااتدفأء وألفدأ  الذي يدسأقق كحت حذاء كوهوأ. نعب لقن كصأب ال  ألهك والعث أنههس  ى نهأية ال طأف 

قتون مس العوة والقوة وال هأوة مأ كصممأوهب مس الضممعل والدقهقت واانحاللل سممنة هللا  ى انهأ  وعن دنة
لبالا الذيس لب كنم ا« كتم الدنويت»البشممممممتل وم  ى انهأ البشممممممت و هت البشممممممتل لكس النوه والبأقى دحى 

قتنهس مس  العتوهمة واإلسمممممممالمهمة حدى اآلن دحى كيمنيهب دوة وا قوة وا مهمأومة ه ب متوه كتثت مس
تذنل كحك الدقحهعة الدى اودحهنأ وهأ  ى الع ممممت الحني  ويتين وعض منأ « األجأنى»الومأن. ثب مأ حكأية 

كن يطبقهأ وأثت هجعى دحى كأمنة وكو مممممممأع ا كدسمممممممق معهأل إذ تأنت التاوطة آنذاكل ومأ أالت  ى 
نأ خالف ذلكل تى التاوطة الغتب حدى اآلنل وإن اادى الغتوهون ومس يجتي  ى كثتتب مس كونأء جحنك

النينهة ا الوطنهة. وتذا إن صمممممممي كن التاوطة الوطنهة ك ضمممممممم مس النينهة. دحى كية حألل يأ كسمممممممدأذ 
و قهأسكل  هم تأن حك هب لحعتب وال سح هس ك ضم مس « كجأنى»شووأشىل لقن كولى كمتنأ نأس لهسوا 

هس أنت البالا  ى ظم حكب ال  ألهك والعث أنهحكب ال  ألهك والعث أنههس األجأنى كواا سدة وسدهس؟ لقن ت
ل نة قتون مسممدقحةً شممأمخةًل وتأنت لهأ  ى صممحدهأ وأوهوأ الهن العحهأ  ال كسممدطهع كوهوأ وا الذيس نفضمموا 
كوهوأ كن يقولوا لهأ  ثح  الثالثة تب؟ وم تأنوا تب الذيس يقولون لهأ  ثح  الثالثة تب؟ وهوع األهوعة تب؟ 

 دشت العشتة تب؟ وتى سأتدة ها  ة اون كن كفدي   هأ إا وألس ع والطأدةل كو وخ   الخ سة تب؟ و
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هأ مس يفدتون  أو ده حك الع ممممممموه وت وأاحدتام ولووم الحنهي ولب يكس وهس دح أء ك قنيت  إا  قم ك  ى ك
الدويهل دحى الواقع السمممأطع الذي يبهت العهس  هقولون إن ال  مممتيهس تأنوا يفعحون مأ يفعح، الن مممأهي 

يتوطون ال تيض  ي شمجتة ويضمتوون، وألسمهأط اددقأاتب وأن الشمهطأن »ى كوهوأ  ى ذلك الوقت إذ  
  .ت أ يقول« وناخح، تو السبى  ي دحد،

ذلك كن ال  ممتيهسل تسممأىت ال سممح هسل تأن دننتب  ى ذلك الوقتل قبم كن ينهأه تم شممىء  ى نهأية 
ء وكاويةل ولب يكونوا مدخحفهس تذا الدخحل ال طأف شمممأن تم شمممىء  ى انهأ البشمممتل مسمممدشمممفهأ  وكطبأ

 لكم ااء«  »صمممحهي مسمممحب»األوهوى العجهىل وذلك انطالقأ مس قول التسمممول الكتيب حسمممب أ جأء  ى 
ل ذلك القول الذي يشمممتح، اإلمأم النووي الشمممأمى «اواءل  نذا كصمممهى اواءج الناِء وتك ونذن هللا دو وجم

ل نأسمممبة يعهش  ى د مممت ال  ألهكل وكحنينا  ى د مممت الظأتت ال ولن واإلقأمة وقول،ل وتأن النووي وأ
وهبتس قأتت الددأهل الذي نتجو مس هللا كن يقهض مس حكأم العتب وال سممح هس الحألههس مثهال ل، يند ممت 
دحى مغول الع ممت مس صممحهبههس وصممهأينة ويكن  كهض العتووة واإلسممالم مس انسممهب وان  ذيولهب 

لكم ااء   »^قول، »الا الذيس كسكس جنووهب قحوب وأىسة يأىسة تألعة خأنعة  الذلهحة ال نهأهة مس كونأء الب
النواء وفدي النال م نوال وحكى ج أدأ  منهب الجوتت  «  اواءل  نذا كصهى اواء الناء وتئ ونذن هللا

 ه، لغة وكسممت النال. قأل القأ ممي  تي لغة الكالوههسل وتو شممأذ. و ي تذا الحني  إشممأهة إلى اسممدحبأب 
لكم ااء اواءل  نذا كصهى اواء   »^لنواءل وتو مذتى كصحأونأ وج هوه السحل ودأمة الخحل. قول، ا

 هذا  ه، وهأن وا ممممي ألن، قن دحب كن األطبأء يقولون  ال تض تو ختوت الجسممممب « الناء وتئ ونذن هللا
ة الك األ ذيدس ال جتي الطبهعيل وال ناواة هان إله،ل وحفن ال ممممحة وقأؤن دحه،ل  حفظهأ يكون ونصمممم

و هتتأل وهان يكون وأل وا ق مس األاوية ال ضممأاة لح تض. ووقتاط يقول  األشممهأء كجناَوي وأ ممنااتأ. 
ولكس قن يِنقه ويغ ض حقهقة ال تضل وحقهقة طبع النواءل  هقم الثقة وأل ضممممأاة. ومس تأتنأ يقع الخطأ 

وأهاة كو دس مأاة مس الطبهى  ققل  قن يظس العحة دس مأاة حأهة  هكون دس  هت مأاة ل كو دس مأاة 
نبه، وآخت تالم، دحى مأ قن يعأهض و، كول،ل  ^حأهة اون الحتاهة الدي ظنهأ  ال يح ممم الشممفأء.  كأن، 

 هقأل  قحت  لكم ااء اواءل ونحس نجن تثهتيس مس ال ت مممممممى يجنَاَوْون  ال يبتءونل  قأل  إن أ ذلك لفقن 
 «.وتذا وا ي. وهللا كدحب العحب وحقهقة ال ناواةل ا لفقن النواءل

تـممممممكل وتو دألب م تي 852 -773وانظتل كيهأ القأهئ الكتيبل كيضأ إلى شتك اإلمأم اوس حجت ر
 حسممطهنى مس دح أء الع ممت ال  حوتى تذلكل لححني  الدألى الذي هوان البخأهي والذي يجتي  ى نف  

يقول تالمأ ا يقم هودة ومنهجهة ل إذ «مأ كنول هللا ااء إا كنول ل، شمممممممفأء»ال جتي لحني  مسمممممممحب  
ل، اإلمأم  قأ بأ لألمت دحى تم وجوت، ال حد حة د أ  فأظ وكقحه قأ وكنقهتا وك حه مممممممأ وكححهال لألل وكنقه

إلى لحنواءل و« اآلثأه الجأنبهة»النووي  ى شتك حني  مسحبل دالوة دحى كنبه، إلى مأ نس ه، اآلن وـمممـممم
مل والدى كقول إن، له   ى الفكتة الفحسمممممممفهة الدى ا دتدهأ الغوالى وكخ ذتأ دن، ايكأه  وتهوم وَهسمممممممِ

طبهعة األسمممممممبأب الننهوية كن يندج دنهأ مأ كعوانأن مس ندأىجل وم تم مأ تنألك كن األمت مجتا دأاة 
كعوانأ كحققهأ متجعجهأل دنن ال فكتيس ال سممممح هسل إلى إهااة هللا سممممبحأن،ل الذي لو تأن كهاا شممممه أ آخت 

  « دي البأهي وشمممممممتك صمممممممحهي البخأهي»هت الدى كعوانأ كحققهأ. قأل  ى تدأو،  لتكينأ ندأىج كختي  
أاىنةل ويحد م كن يكون « مس»و«. مس ااء»وقع  ي هواية اإلسمممممم أدهحي «  مأ كنول هللا ااء»قول،  »

نول ل، إا ك»أاىنة وم لبهأن ال حذوفل وا يخفى ككحف،. قول،  « مس»محذو أ  ال ككون « كنول»مفعول 
فأء ووقع  ي «. يأ كيهأ النأسل كناَوْوا»   ي هواية طححة وس د تو مس الويأاة  ي كول الحني  «شممممممم

، وكختج«. إن هللا لب ينول ااء إا كنول ل، شفأء  دناَوْوا»هواية طأهق وس شهأب دس اوس مسعوا ه ع،  
ح ن دس النسمممممأىي وصمممممحح، اوس حبأن والحأتبل ونحون لحطحأو  وكوي نعهب مس حني  اوس دبأس. وأل

 كناَوْوا يأ دبأا هللال»و ي حني  كسممأمة وس شممتيك «. إن هللا حه  خحق الناء خحق النواءل  دناَوْوا»كن  
األاب »كختج، كح ن والبخأه   ي «.  نن هللا لب يضممممع ااء إا و ممممع ل، شممممفأءل إا ااء واحنا  الَهَتم

أم  »واألهوعةل وصمممممحح، الدتمذ  واوس خوي ة والحأتب. و ي لفنه « ال فتا و ه حة مخففةل « إا السمممممَّ
 يعني ال و . ووقع  ي هواية كوي دبن التح س السح ي دس اوس مسعوا نحو حني  البأب  ي آختن 
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كختج، النسمممممممأىي واوس مأج،ل وصمممممممحح، اوس حبأن والحأتب. «. َدِحَ ، َمْس َدِحَ ،ل وَجِهحَ، َمْس َجِهحَ،»
وألوي ااوا مس «. هى اواء الناء وتك ونذن هللا كعألىلكم ااء اواءل  نذا كصممممم»ول سمممممحب دس جأوت ه ع، 
و ي مج وع تذن «. إن هللا جعم لكم ااء اواءل  دناَوْوال وا كناَوْوا وحتام»حني  كوي النهااء َه ََع،  

 ^األلفأظ مأ يعتف من، ال تاا وأإلنوال  ي حني  البأبل وتو إنوال دحب ذلك دحى لسمممممممأن ال حك لحنبي 
إلنوال دس الدقنيت. و ههأ الدقههن وألحالل  ال يجوأ الدناو  وألحتام. و ي حني  جأوت مثالل كو دبت وأ

اإلشأهة إلى كن الشفأء مدوقل دحى اإلصأوة ونذن هللال وذلك كن النواء قن يح م مع، مجأوأة الحن  ي 
 ن وعضالكهفهة كو الك هة  ال ينجعل وم هو أ كحنث ااء آخت. و ي حني  اوس مسمممممممعوا اإلشمممممممأهة إلى ك

األاوية ا يعح هأ تم كحنل و ههأ تحهأ إثبأ  األسممممممبأب وكن ذلك ا ينأ ي الدوتم دحى هللا ل س اددقن كنهأ 
ونذن هللا وودقنيتنل وكنهأ ا كنجع وذواكهأ وم و أ قنهن هللا كعألى  ههأل وكن النواء قن ينقحى ااء إذا قنه 

ه، اإلشمممممممأهة وقول،  ي حني  جأوت قنيت هللا وإهااك،. «. هللاونذن »هللا ذلك. وإل   ناه ذلك تح، دحى ك
والدناو  ا ينأ ي الدوتمل ت أ ا ينأ ه، ا ع الجوع والعطش وأألتم والشمممممتبل وتذلك كجنى ال هحكأ  
والندأء وطحى العأ هة وا ع ال ضممممأه و هت ذلك... وينخم  ي د ومهأ كيضممممأ الناء القأكم الذ  اددتف 

قتوا وألعجو دس مناواك،. ولعم اإلشمممممممأهة  ي حني  اوس مسمممممممعوا وقول، حذاق األطبأء وأا اواء ل،ل وك
إلى ذلكل  دكون وأقهة دحى د ومهأ. ويحد م كن يكون  ي الخبت حذفل كقنيتن  لب « وَجِهَح، َمْس َجِهَح،»

مأ يقع « جهح، مس جهح،»ينول ااء يقبم النواء إا كنول ل، شمممممممفأء. واألول كولى. وم أ ينخم  ي قول، 
ل ت ممممممى كن، يدناوي مس ااء ونواء  هبتكل ثب يعدتي، ذلك الناء وعهن،  هدناوي وذلك النواء وعهن، لبعض ا

به مت مممهس كشمممأوهأل ويكون كحنت أ   ال ينجع. والسمممبى  ي ذلك الجهمج و مممفة مس صمممفأ  النواء.  تج
ن هللا كا يتيمتتبأ ا ينجع  ه، مأ ينجع  ي الذ  له  متتبأ  هقع الخطأ مس تنأ. وقن يكون مدحنا لكس 

مةل وتو  ينجع  ال ينجع. ومس تنأ كخضمممممممع هقأب األطبأء. وقن كختت اوس مأج، مس طتيق كوي خوا
قًى نسممممدتقههأ واواء ندناوي و،؟ تم »و عج ة وأا  خفهفة  دس كوه، قأل  قحت  يأ هسممممول هللال كهكيت هج

الشفأء وألنواء إن أ تو تن ع والحأصم كن ح ول «. يتاه مس قنه هللا شه أ؟ قأل  تي مس قنه هللا كعألى
الجوع وأألتم والعطش وألشممممتبل وتو ينجع  ي ذلك  ي الغألىل وقن يدخحل ل أنعل وهللا كدحب. ثب الناء 

ت اال  ِكَي َتسممممْ واسممممدثنأء ال و   ي حني  كسممممأمة وس «. النواء»والنواء تالت أ وفدي النال ووأل نل وحج
ه دحى صممأحب، ال و . واسممدثنأء  ل«إا ااء ال و »شممتيك وا ممي. ولعم الدقنيت   ك  ال تض الذ  قجنهِ

 ي التواية األختي إمأ ألن، جعح، شمممبههأ وأل و  والجأمع وهنه أ نقت ال مممحةل كو لقتو، مس « الهتم»
هللا و«. لكس الهتم ا اواء ل،»ال و  وإ ضمممممممأى، إله،. ويحد م كن يكون ااسمممممممدثنأء منقطعأل والدقنيت  

 ».كدحب

كيهأ القأهئ الكتيب لدتي الفتق وهس تالم دأل هس يعهشمممممممأن  ى الع مممممممت ال  حوتى  أنظت وأهلل دحهك 
الذي ينظت إله، تأكبنأ األل عى الحوذدى نظتة كعأل واحدقأه ويدحنث دن، مس كطتاف منأخهتنل دأل هس 
يون تم منه أ تالم، و أء الذتى ويححم تم لفن تأحسمممممس مأ يفعم كدظب ال نأطقة الو مممممعههسل وكتي 

ل حني  هسممول هللا و ندهى سممعة األ ق وانبسممأط العقم وال ممنه حدى إن النووي لهدخذ اوه كيضممأ كن أوج
ال عدتض دحى تالم التسممول  هسمموق دحى لسممأن ذلك ال عدتض مأ يحوك و ممنهن مس شممكوك لهجهى 
دحههأ تو  ى كنأة وتنوء وأل دجهبهس تأن، و نا ال واأنة وهس هكيهس دح ههس  ى مسألة ا كه ،  ى قحهم 
كو تثهتل  هظم ينقت ويدفحت حدى ي مممم إلى مكأمس الحقهقةل تم ذلك  ى لغة وا مممحة اقهقة ومنهجهة 
صممأهمة حأسمم ة ودحب واسممع د هق يحهق وجوانى ال و مموع إحأطة السممواه وأل ع ممبل وت أ قبم ذلك 

هيس وتح، ووعن ذلك تح، دأل أن اينهأنل كي مدخحفأن هجعهأن  مممممممهقأ العََطسل ووهس تالم واحن مس ال دن
الذيس ا يعجبهب العجى وا ال مممهأم  ى هجىل وتو تالم ينق ممم، الدنقهق والدع هقل ويفدقت إلى ال نهج 
وال نطقل ويهجب صممممممأحب، دحى مو ممممممود، اون كن يدذهع ل، و أ يقدضممممممه، العحب مس قتاءة وكفحت 

 ممهىل إذ تو ا مأذا كوكنقهتل مكدفهأ وأن يحقى كلفأظ، ت أ كدفق ل،ل ا يفكت مس كيس ككت وا كيس كقع وا 
يعتف شمممه أ اسممم ، ال بأاة وااتد أمل وإا مأ واكد، نفسممم، دحى قول مأ نحس و مممنان تنأ مس تم ااتهة 
اتهأء وتأهثة نكتاء ووحوي صمممممم أء د هأء م أ نعنهى كنفسممممممنأ وألتا دحه، و ضممممممي مأ  ه، مس كغشمممممم ت 

 واددسأف.
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ًهأ وانظت تذلكل كيهأ القأهئ الكتيبل إلى كحك الجتكة ال دى كسمممممممول ل مممممممأحبهأ كن يتمىل ظح أ ووَْغ
وَدْنًوال د تيس تأمحهس مس د وه الحضأهة العتوهة اإلسالمهة وألجهم والدخحلل ويودب  ن الندوة 
النينهة ال وادب ل مممممممألي العح أنهة والعح أنههسل كول ك الذيس كََولَّْوا كموه األمة طوال قتنهس مس الومأن 

أمة الدى ندجتع   مم ممهأ القأكحةل ونءا مس مح ن دحىل الذي لعى و، تأنت مح ممحده أ كحك الث أه السمم
األوهوهون مأ حال لهب الحعى ووظفون لدحقهق ك تا ممممهب  ى محأهوة الوتأوههس واألكتاك ثب الح ممممول 
من، دحى األموال الطأىحة لقأء كحني  الجهش وإقأمة ال  مممممممأنع الدى كخنم الجهش  ى ال قأم األولل ثب 

هأية خأأوقأ تبهتا ختت مس ححق، وتدك كحشأءن وكدأان إلى نقطة ال فت محط أ ا ي حي كَْدَطْون  ى الن
وأ أين مأ  وو ي وتو مأ  عحون ويفعحون، وسمممممممهظحون يفعحون، مع حكأم العتب  لشمممممممىءل وتأنك يأ ك
وال سمممممح هس مأ وقهت الشمممممعوب نأى ة  ى العسمممممم كحعق كحذية كول ك الحكأم وكهدل وأسممممم أىهب وكد نى 

ْون دنهأ كونا ألنهأ ا كه هب  ى تثهت وا قحهمل إذ تم ت هب  ى ه ممممممأ النول ه ممممممأتب وت ب ا يَْت ممممممَ
الكبتي الدى كسمممممممدخنمهب كحذية  ى كقنامهأ ثب كخحعهب وعن كن كأخذ منهب مأ كتين وكحقى وهب  ى كتوام 

ومأ  ل حسهسلالووألة وعن كن كنمتتب كنمهتا. تذا مأ  عحد، مع مح ن دحىل وتو نفس، مأ  عحد، مع الشتي
 عحد، مع ج أل دبن النأصممتل ومأ  عحد، مع شممأن إيتانل ومأ  عحد، مع صممنام حسممهسل ومأ كفعح، اآلن مع 
ْحنة والسحوكل ومأ سوف  وتويو مشتف و هت وتويو مشتف مس تم جأتم خأىس معتوف ااسب والسَّ

  احن منهب النهس.كفعح، مع تم واحن مس حكأمنأ َحْذَوك النَّْعَم وألنعم... اون كن يدعحب و

إن مس كدجى العجى كن يشب، تأكبنأ اله أم د ت ال  ألهك والعث أنههس و أ تأن يحنث  ى كوهوأ مس 
هوق ال ت ممممممى  ى جذوع األشممممممجأه واانههأل دحههب وألسممممممهأط تى يختجوا األهواك الشممممممتيتة مس 

 أ ينن  أنبأك، الع فوهة وكجسأاتب.   س يأ كتي كنبأن كن الو ع لنينأ تأن تذلك؟ كم كتان شب دحى ظهت 
كدهأن الع ممممت »تأن يحنث؟ لنقتك مثال تذا النت الذي اسممممد نانأن مس تدأب صممممالك النيس ال ممممفني  

مس هجأل النولة « آقو »ل وتو مس كتج د، لألمهت ج أل النيس األشت ى ال حقى وـممممـمممم«وكدالم الن ت
كوا ثب  ى م ممممممت ثأنهأ وكخهتا   ال  حوتهةل ودأ   ى القتنهس السممممممأوع والثأمس الهجتيهس  ى الشممممممأم

وواهن السحطأن ال حك النأصت نظت البه أهسدأن ال ن وه ل  كأن ينخم وعض األوقأ  إلى ال جأنهسل »
أمل ويكسممممموتب ق أشمممممأ جنينا. وكحضمممممت لهب يومأ ج أدة مس الجوالقهةل  غَنَّْوا لهب وألكل  ويجنخحهب الح ه

تب و، وألذتى مس دنننل ويطحع  ي الحهم قبم الدسمممممممبهي وهقت ال جأنهس. وتأن يبته ال بأشمممممممتيس الذيس 
ال  ذنةل ويدفقن ال ؤذنهسل وتأن لحبه أهسدأن و، صوهة دظه ةل وكمالت، محدتمة ا يجْتَمى دحى سكأنهأ 

 نذا تأن تذا تو حأل الدعأمم مع ال جأنهسل   أ وألنأ «. شمميء مس جهة النولة وا يدعتض لهب كحن وأذيهة
شممووأشممىي لقن تأنت البه أهسممدأنأ ل كي ال سممدشممفهأ ل العقول؟ صممي النوم يأ كسممدأذ وأل ت ممى األصممحأء 

مندشممتة  ى تم مكأنل وتأنت النولة كولههأ ااتد أم الالىق ونولة مدحضممتةل وكسممنن اإلشممتاف دحههأ لكبأه 
 أهجألهأ ت أ هكينأ  ى الكالم دس األمهت آقو  آنفأل وكتكى لهأ األطبأء  ى تم كخ ممممممتل وكجتي دحهه
شفهأ  مجأنهة لعالت ال ت ى مس  ش ، كتم الخهت والبت واإلحسأن مس مسد األموال الطأىحةل دنا مأ تأن ين

  ههأ. تم نوع وصتف النواء لهب واإلنفأق دحههب منة إقأمدهب

تذا  ى الع ت ال  حوتىل كمأ  ى الع ت العث أنى  نقتك دحى سبهم ال ثأل السطوه الدألهةل وتى مس 
لنظممأم الممنيس « م2003 -1918مس دممأم  كركوك ودور المددرارو والايددواددو والفيمددوي  ا علوار الفيو »مقممأل وعنوان 

دألى  «www.turkmanmedia.com»إوتاتهب كو حو منشممممممموه و وقع  ت أ »ل وكجتي دحى النحو ال
نت تبهتة  ي كطويت واأاتأه العحوم  تأ يأ والعح أء  َكأ ة والده هه ة والعح  هه لنهين نعحب كنه  ضمممممممم ال ناهس ا
ةً واحنةً  اإلسمممالمههةل وتذلك  ي كطويت حضمممأهة النهولة اإلسمممالمههةل ووصمممحت إلى ذهوكهأ دننمأ تنهأ كمه

وحهه  أمهةلواهكفعت  ههأ ال عأني الته واأاتت   ههأ تأ ة مجأا  العحوم مس دحب الفحك واالدهكنحوجهأ  ة السه
والطهى والكه هأء والفهويأء والفحسمممفة ونحو ذلك. ودحهنأ كا ننسمممى اوه النهولة العث أنههة  ي ذلك كيضمممأ. 

ف مح ن كوو ال جن ال و مممممموع  ي هسممممممألد،   وم أ اشممممممك  ه، لقن اأااا  تذن ال ناهس أيأاة » هعته
وايأ  ي العهن العث أني وتأن يححق كحهأنأ و، م حسممموسمممة ووأإل مممأ ة إلى ال سمممأجن والخأنقأن الدهكأيأ والوه

 تيي كو مسدشفى رالبه أهسدأنأ ك كو سبهمل وتأنت كجْنَهس  ي منهسة الخأنقأن كو الدهِكههة العحوم النينهة 
 وسع مس ال نهسة  ي نشت الودي النيني دحى ال ذاتى األهوعةل دح أ كنه الخأنقأن كو الدكأيأ قأمت ونوه ك
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وايأ وناية دح هةل حه  يدهخذ تم شه  كو دألب أاوية مس  وايأ والدي تأنت وناية الوه ال وج،ل وتذلك الوه
أوايأ كحن ال سمممأجن الكبتي لدعحهب الفق، وكفسمممهت القتآن الكتيب ووقهة العحوم اإلسمممالمههة. وتأن لكم شمممه  

ْهنِههأ  كيضممأ نف  متينون وككبأد،ل وتأنت تم  سممَ ى وأسممب شممهخهأ. وأإل ممأ ة إلى ذلك تأن لححج أاوية كسمم ه
ة. ولقن اتدب وهأ النوه  العبهأسممممممهون  ي كواخت د مممممموهتبل ثبه اتدب األيووهون العح ي لحعحوم اإلسمممممممالمهه

أ   ي د مممت النولة العث أنهة والدي وصمممحت إلى ذهوكهأ  بَنَْوا معهأ متا قَ   وال  ألهك وال مممفويونل وكعوه
والواقع كن،  ى كيأم «...«. كختي مس مسجن ومنهسة لحدعحهب وح أم ومكدبة ومسدشفى ووقل إلااهة كموهتأ

النولة العث أنهة قن اكسعت مسأحة األوقأف تثهًتال وتأنت ال ناهس والووايأ وال سأجن وال سدشفهأ ... إل  
 منهأ. كناه وأألوقأف ويجْ َتف دحههأ

ى الختا أ   ى معألجة ال ت ممممى  نن أ ح ممممم ذلك وعن كنتوه األموه كمأ إن تأن تنأك مس يحجأ إل
واندشممأه الجهم والدخحلل وتأن مح مموها وهس الطبقأ  الشممعبهةل وا يت ممى دن، العح أء وا األطبأء 
كونال دحى دك  األموه  ى كوهوأ الع ممموه الوسمممطىل إذ تأن األطبأء دننتب تب الذيس يعألجون النأس 

الجأتم و بأهتة هجأل النيس. ولنجدوئ تنأ وبعض مأ تدب، األمهت كسمممممممأمة وس منقذ تذا العالت الختا ى 
ومس دجهى طبهب كن صممممأحى ال نهطتة تدى إلى »دس الطى دنن ال ممممحهبههس  « ااددبأه» ى تدأو،  

د ي يطحى من، إنفأذ طبهى يناو  مت ى مس كصحأو،ل  أهسم إله، طبهبأ ن تانهأ يقأل ل،  ثأوت.   أ 
كيأم حدى دأا  قحنأ ل،  مأ كستع مأ ااويت ال ت ىي قأل  كَْحَضتوا دنن   أهسأ قن طحعْت  أب دشتة 

حهة   مممممححتل  ح هت ال تكة  أفل  ع حتج لحفأهس لبخة  فدحت النممَّ حَةل وامتكة قن لحقهأ نجشمممممَ  ي هجح، اجمَّ
لحفأهس  كي أ لك  وهطبت مواجهأ.  جأءتب طبهى إ تنجي  قأل لهب  تذا مأ يعتف شمممه أ يناويهب. وقأل 

كن كعهش وتجم واحنة كو ك و  وتجحهس؟ قأل  كدهش وتجم واحنة. قأل  كحضتوا لي  أهسأ قويأ و أسأ 
قأطعأ. حضت الفأهس والفأس وكنأ حأ تل  حق سأق، دحى قتمة خشىل وقأل لحفأهس  ا تب هجح، 

ل ضتو،  توة ثأنهة  سأوألفأس  توأ واحنا واقطعهأ.  ضتو،ل وكنأ كهانل  توة واحنة مأ انقطعتل  
م  السمممأقل ومأ  مس سمممأدد،.وكو مممت ال تكة  قأل  تذن ال تكة  ي هكسمممهأ شمممهطأن قن دشمممقهأي اححقوا 
شعتتأ.  ححقونل ودأا  كأتم مس مأتحهب  الثوم والختالل  واا وهأ النمَشأفل  قأل  الشهطأن قن اخم  ي 

ب التكس وحكه، وأل حيل   أكت مس هكسهأ.  أخذ ال وس وشق التكس صحهى وسح  وسط، حدى ظهت دظ
قن  ل وإن تأن«وقدهأ.  قحت لهب  وقي لكب إليَّ حأجة؟ قألوا  ا.  ج ت وكعح ت مس طبهب مأ لب كتس كدت ،

 ك أف مع ذلك كن مس كطبأىهب مس يدبع كلوانأ نأجعة مس العالت.

ى ، كن الدتاث العتوثب نأكى إلى الناتهة الثقهحة  ى مقأل وتهم وأهاة الثقأ ة  ى م مممممممتل وتى أد 
 ي مو مممموع خأأ  هت النيس ويكون لحنت منطق وكسممممحسممممم »اإلسممممالمى يخحو ك أمأ مس كي تدأب 

مقنمة اوس »ل وإن تأن قن اسممممدثنىل ولكس مس وهاء قحب،ل «ي ممممالن وألقأهئ إلي هك   ي قضممممهة دأمة
كي كنهأ «. أن قبم ذلكتي ال حأولة الوحهنة الجأاة  ي تذا ااكج»ل الدى وصممممممفهأ مع تذا وأنهأ «خحنون

مجتا محأولة له  إاي مأ تم تذا الكتم والدوا مممع والدنأأل يأ كسمممدأذ شمممووأشمممى؟ ا ال إن تذال وايب 
ل وإستاف مأ وعنن إستافي الحق كننى تح أ قتك  شه أ لألسدأذ شتيل  الحقل  ى الواقع لكثهتل ِجنم تثهته

لفأك،ل  هى مؤلفأ  كَْت ِنتأ قتاءة د هقة وكفكهت كتح ت دحى كيأم كوه، مح ن  تين الشمممووأشمممى ودحى مؤ
طويم ومنهجهة صمممأهمةل مؤلفأ  كن مممفت الحضمممأهة العتوهة اإلسمممالمهة إن مممأ أ دظه أ ه ب يسمممأهية 
التجمل  قن تأن تأكبأ محدتمأ مدع قأ ومح أ إل أمأ واسممعأ واقهقأ وأي مو مموع يدنأول،  ى تدأوأك،ل وتأن 

السمممة. والحقل وعن تذا تح،ل كنى ا كك ممموه كن يكون األسمممدأذ ل، كسمممحوب اا ئ محكب مع وسمممأطة وسممم
 كو حدى اطحع دحههأ.« مقنمة اوس خحنون»الشووأشى قن قتك 

الوا ممي الذي ا ي كس كن يندطي  ه، دنوان كو يدهأه   ه، ايكأن كن األسممدأذ شممتيل الشممووأشممى ا 
ا الدشممممممبه، له  مس دننيأكىل وم ل وتذ«تألبقنون »يعتف شممممممه أ دس تذا األمت الذي َأتَّ  ه، ونفسمممممم، 

مه دحى تأكووى وكنأ «كم شممنأف»اسممدقهد، مس ك ثهحهة  ل الدى كسممد ع إلههأ  ى تذن الححظة مس كسممجهمه مح َّ
كتدى مأ كتدى اآلنل  عذها لح تحوم دبن الفدأك م مممممممطفى مبنع تذن الد ثهحهة الفأىقة التودة وك نهأكهأ 

 وا ي كن، له  دننن  كتة دس الد تتننيل وإا لب يقم مأ قأل. ال شجهة ذا  العذووة ال أ هة. نعب مس ال
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ل الذي كوند، شه  ال ؤهخهس اوس جتيت «كأهي  التسم واألمب وال حوك»كتي مأذا نس ى مثال تدأب 
الطبتي وكحك الكدى الدى و ممعهأ مس سممأه دحى اهو، مس دح أء ال سممح هس  كدى مثح،  ى دحب الدأهي ل 

تدأب ل و«البخالء»وج هع تدى النحو ال شممأوهةل وهسممأىم الجأحن وتدأو، دس سممهبوي، « تدأب»وتذلك 
ْى ل وتدأوَ «نفي الطهى»ل وتدأب ال قَِّتيه  «طوق الح أمة»اوس قدهبةل وتدأب اوس حوم  « ال عأهف»
لهأقو  وسأىت الكدى الدى كجتي مجتات أل ومأ تدب، اوس ال عدو  ى « معجب البحنان»و« معجب األاوأء»
 كخبأه الح قى»و« كخبأه النسممممأء»ل ومأ كلف، اوس الجوأي مس تدى  ى «طبقأ  الشممممعتاء»و« يعالبن»

ل ومأ تدب، اوس سمالم واوس قدهبة ودبن القأتت واوس األثهت واوس وسمأم الشمندتينى «األذتهأء»و« وال غفحهس
سهنن  وس  أهس واوس ى كأهي  األاب والنقن األاوى والبال ةل ومأ ا دتد، لغويونأ العظ أء تأوس جنى وا

واوس منظوه والووهني و هتت أل ومأ كوند، الفالسفة ال سح ون دحى اخدالف مشأهوهب ومناهسهب مس 
مؤلفأ   حسفهة تألكنني والغوالى واوس الطفهم واوس هشنل ومأ هس ، كاوأؤنأ الكبأه وتيشدهب مس صوه 

لة الدتوهع والدنويت»تجأىهة  أكنة ك لة ال»لحجأحن و« هسمممممممأ هةالتسمممممممأ مثألى »اوس أينون و« هول
لحدوحهني مثالل وتذلك مأ و ممع، دح أء الكه هأء والفهويأء والطى مس هسممأىم وتدىل ومأ « الوأيتيس

تدب، ال ؤلفون  ى الدتج ة ألنفسممممهب تألغوالى وكسممممأمة وس منقذ والسممممهوطى واوس خحنونل دالوة دحى 
 «هسألة الغفتان»لسهم وس تأهون و« هسألة الن ت والثعحى»لحجأحن و« البخالء»هواىع الق ت تـممـمم

ى ح»اوس دتوشأن و«  أتهة الخحفأء ومفأتهة الظت أء»اله نانى والحتيتي و« مقأمأ »ألوى العالء و
حهأ تم منهب ك كأهن الفحسممفهة... إلى آخت مأ «وس يقظأن ل الذي تدى ق ممد، كتثت مس  هحسمموف مسممحب وح ه

جلهِل و نهجهة محك ة يندقم القأهئ  ه، مس كتت، لنأ األجناا مس كتاث دح ى ا ي كس إح مممأ ؤنل وتح، قن ك
ال قنمة إلى الندهجة  ى سمممممالسمممممة ويسمممممتل دالوة دحى مأ  ه، مس د ق وإوناع؟ كم كتانأ ينبغى كن ننكت 
وجوا تم كحك ال ؤلفأ  الدى كجمه دس الح ممت ونذتى  نودب مع األسممدأذ الشممووأشممى كحك ال وادب الدى 

 ؟مأ كنول هللا و، مس سحطأن

نت دنننأ طبقة جنينة اسممممممم هأ طبقة  كمأ قول، إننأل وأك مممممممألنأ وأوهوأ وو أ لنيهأ مس معأهفل قن ككوه
ل  ال كاهي كتأن األسمممممدأذ نأى أ كم تأن يقظأن صمممممأحهأ حهس قأل،. ذلك كن، ا معنى ل ثم تذا «ال ثقفهس»

ألل إذ تأن تم تب الكالم إا كن الحضممممممأهة العتوهة اإلسممممممالمهة تأنت كخحو مس ذلك ال ممممممنل مس التج
سالمل كمأ دقولهب  حهأ هب  العتب وال سح هس  ى كحك األأمأن الغبتاء النكتاء تو حشو م أهينهب وال
اسمممم ، الكتيبي لقن تأنوا ا يعت ون شممممه أ اسمممم ، الكدأوة والقتاءة والدفكهت والدنوهتل وتأنوا  ى د ومهب 

 وأسممم ،  ى شمممخبطة تنكش الفتاع له  إال كمأكمههسل ومس تأن يكدى ويقتك منهب  حب يكس يعنو الدوقهع 
مأ وهاء تذا  هو واألحالم سممممممواء وسممممممواء. ومس ثب  نن قأل لك مجنون كو معدون محدأث إن  ى كأهيخنأ 

كو اوس قدهبة كو األصمممممممفهأنى كو اوس ال عدو كو «ك مثال»مثقفهسل ومثقفهس تبأهال تألجأحن مثال ركقول  
كو اوس التومى كو ال دنبى كو اوس جنى ركو اوس دفتيت كو اوس إوحه ك الدوحهني كو كوى ك أم كو البحدتي 

كو اوس ختوف ركو اوس جني كو اوس تبشك كو اوس أينون ركو اوس نق ونك كو اوس حوم كو الشهتسدأنى 
هنَن كو القووينى كو ال قتيوي كو اوس خحنون كو اوس دتوشمممممممأن كو  كو الثعألبى كو اوس وسمممممممأم كو اوس سمممممممِ

البوصممممهتي كو النووي كو اوس حجت ركو اوس ألقك كو القحقشممممنني كو الجبتكى... إلى آخت السممممهوطى كو 
اآلاف ال ؤلفة مس كحك األسممممم أء  نيأك ثب إيأك ثب إيأك كن ك مممممنق حت أ واحنا مس تذا الهتاء.  قن قأل 

لب يكس و ى حضممأهكنأ إن أ ونك   ى الع ممت الحني  وعن اك ممألنأ وأوهوأل « ال ثقفهس»مؤلفنأ إن ظأتتة 
لهأل والح ن هللا الذي ا يح ن دحى مكتون سمممموانل كي وجوا قبم ذلك ودأكأ. ومأ اام مؤلفنأ قن قأل  ألقول 

مس واحن تألعقأا كو الويأ  كو « ال ثقل»مأ قأل مؤلفنأ. ودحى تذا  أألسممممدأذ الشممممووأشممممى كحتي وحقى 
هشمممموا  ى  تنسممممأ وا  ى كي وحن ال أأنى مثال ألن، دأ   ى  تنسممممأ دنة سممممنوا ل دحى حهس كنهب لب يع

ثقفون مس ل وم م«ال ثقل»ت أ ينبغى كن يكون « مثقفهس»كوهوى قق.  هب إن تأنوا مثقفهس إذن  حهسمممممموا 
الذي يحضت ح ت الثقأ ة ومحأ تاكهأ حهةي « ال ثقل»ال نأألى و« ال ثقل»منأألهبل وشدأن وهس 

الدى كصممممنهتأ مكدى األسممممدأذ الشممممووأشممممى « ال ثقفهس»ولعم القأهئ الكتيب قن احن تهل خحت قأى ة 
وكوهينتب لحبهو  وال ؤسممممسممممأ  مس هجأل مسممممأتهس تدى القنه دحههب سمممموء الحن « ال ثقفهس»لدج هع 

 وانكسأه الخأطت مثم مح ن م طفى ال تا ى ومح ن الخضت حسهس ومح وا شحدو  ودبن التح س 
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سهن سأوق وكح ن كأت ودبن ال دعأل ال عهني ومح ن حسهس الذتبى ومح ن الغوال ى وسهن قطى وال
الشممتوأصممى وخألن مح ن خألن ودبن الح هن تشممكل وتو مأ ينل دحى كن ال سممألة لهسممت  ى ال قأهنة وهس 
ط، حسهس ود تو خألنل كحك ال قأهنة السطحهة السأذجة ه ب تم مأ سبق كن قحد، وشأنهأل وم  ى النظت 

  لهب وألثقأ ة.إلى النيس ومس يكدبون  ه، دحى كن، ا وشهجة ل، وا

وإذا تأن األمت ت أ قأل األسمممدأذ الشمممووأشمممى مس كن ال بعوثهس إلى كوهوأ ونءا مس دهن مح ن دحى قن 
العحب وال عت ة الدي تأنت كوهووأ قن اسممممدوهاكهأ مس العألب العتوي اإلسممممالمي  ي د ممممت »نهحوا تنأك 
كألهل تدى و نهج جنين ك أمأ دحى ألول متة كب »ل  كهل يقول ه ب تذا وعن كسطت قالىم إن، «نهضدهأ

العقحهة العتوهةل وتو و ع مؤلل  ي مو وع خأأ  هت النيس ويكون لحنت منطق وكسحسم ي الن 
؟ إذ مأ الذي اسمممدفأاك، كوهوأ إذن مس كجناانأ مس دحب ومعت ة مأ اام «وألقأهئ إلي هك   ي قضمممهة دأمة

 و ممممممع»ألولى  ى العحب وال عت ةل كا وتى كول ك األجناا لب يكونوا يسممممممدطهعون كن يخطوا الخطوة ا
مؤلل  ي مو وع خأأ  هت النيس ويكون لحنت منطق وكسحسم ي الن وألقأهئ إلي هك   ي قضهة 

؟ كا يتي القأهئ الكتيبل مثح أ كهيل مني مأ  ى تالم الكأكى مس ا مممممممطتاب وكفكك وكنأ ت «دأمة
 إلى مؤختاك،؟  وكشو   ى الفكتة والعبأهةل وكن مقنمأ  تالم، ا كسحب

لت ممأدممة الطهطممأوي تو كول تدممأب  ى « كخحهت اإلوتيو  ى كحخهت وممأهيو»كمممأ قولمم، إن تدممأب 
الع ت الحني  يسدحق لقى الكدأب ال نهجى  هو تسأىت تالم، ا معنى ل،ل  قن سبق الـمممممَجبَْتكِىم ه أدةَ 

ى   تب م أ  ه، مس اجَههه دح هة ل الذي ا ينقضممى دجى القأهئ الفأ«دجأىى اآلثأه» و ممع تدأو، ال سمم َّ
ومنهجهة وحهأاية دجهبة واقة  ى ااسممممممدق ممممممأء والوصممممممل وحهوية  ى األسممممممحوبل م أ ا ع مؤهخأ 
و هحسمممممممو أ تأهنولن كجويِْنبِى إلى اإلشمممممممأاة وألجبتكى ذلك ال ؤهع العأل ى الذي قح أ يجوا الومأن و ثح،. 

ت تثهتا دس تدأب الجبتكىل ووخأصممة كن تذا وه ب ال كأنة العألهة الدى كحتأتأ تدأب ه أدة  نن، يق ممه 
نأ مس «كخحهت اإلوتيو»األخهت كطول تثهتا مس  مأ يعدتي، كحهأ ل وكتثت كنودأ وكهحى مجأال ه ب 

حذيس ا يقم ه أدة دن،  ى مقأه ده أ. وحدى  ى الجأنى الخأأ ونطالدنأ  وعض الخطن والتتأتة ال
ل قأهنة وهس كو مممأدنأ وكو مممأع األوهوههس كجنل وكم دحى منجوا  الحضمممأهة الغتوهة الحنيثة ووجون ا

م تدأب ه أدةل دحى األقم ألن الجبتكى حهس يدنأول تذا الجأنى إن أ يدنأول، يقهسل كن تدأب الجبتكى  يَْفضمممج
ا وألححب والنم والعظأم واألد أب ألن، يسوق، لنن تالم، د أ يتصنن مس وقأىع وي ف، كو  كنأوا َحهًّأ مكسوًّ

س كشممممخأأل دحى دك  ه أدةل الذي تأن يكدفى دأاة وألكالم النظتيل وا يدوسممممع  ى الكالم يدتجب ل، م
دس األحناث واألشمممخأأ كوسمممع الجبتكىل كحن شمممهوع ال ؤهخهس  ى العألب كج عل هحب هللا ااثنهس هح ة 

شى قن كخطأ الد ويى خطأ شووأ سعة. ومس تنأ كيضأ يدبهس لكل يأ قأهىى الكتيبل كن األسدأذ ال  يغدفت ا وا
  طأشت همهد،  ى الفضأء العتيض اون كن كجْنِكى جتحأ كو كجِسهم امأي   

م 1967وم أ ا كتض ، كيضأ  ى مقأل األسدأذ الشووأشى قول، إن صو  ال ثقفهس وعن توي ة يونه، 
 شتع يخفت شه أ  شه أل ولب يعن النأس يثقون  ه أ يكدبون وان ت وا دنهب. ذلك كن، لب يحأول كن يفست

 اون وقهة دبأا هللا م س« ال ثقفهس»لنأ سممممت ان ممممتاف النأس دس تؤاء الذيس خحع دحههب سممممهأاك، لقى 
يقتكون ويكدبون ويفكتون وينوتون مثحهب. تم مأ  ى األمت كننأ نفأجأ وقول، إن النأس قن ان ت ت دنهب 

ن هللا يحى ود أ يكدبونل وتأن النأس قن قته  اون كي سممممبى كن كن ممممتف دنهب ثب ان ممممت تل وتأ
ال حسنهسي دحى كية حأل مس الوا ي كن النأس قن كخذ  مقحبأ سخنأ دحى كيني مثقفى األسدأذ الشووأشى 
وون مثقفى األسمممدأذ الشمممووأشمممىل إذ كوالت الهواىب ولب يسمممدطع كول ك  ودحى كيني الحكأم الذيس تأنوا يقته

أ م أ ودنوا و، الج أتهتل وانكشمفت الحكأم وا معأونوتب مس مثقفى األسمدأذ الشمووأشمى كن ينجووا شمه 
 خهبدهب القوية لكم مس ل، دهنأن. 
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تذلك تأن ينبغى كن يفسمممت سمممهأاك، لنأ السمممبى  ى إقبأل النأس دحى مس صمممك لهبل تعأاك،  ى صمممك 
ل وإيثأهتب «ال دحنثون وأسمممممممب النيس»األلقأب وخحعهأ دحى طأىفة مس النأس وحتمأن كختي منهأل لقى 

 أ  والخودبال  دحى حني  العقم والدنويت والثقأ ة. ولهدأمم القتاء الكتام ح حة حني  الغهى والختا
سمممممهأاك، دحى الغهى وقَْتن، إيأن وألخودبال ل ثب الدفأ ، دقبهأ لإلشمممممأاة وقهب ايننأ الحنهل ه ب تم تذال 

«. الحنهل أقهب اينن»وتأن، وعن سخط، دحى الغهى واكهأم، إيأن وألخودبال  قن وقى  ى ايننأ شىء اس ، 
كتي وأهلل دحهكل كيهأ القأهئ الطهىل تم ي كس كن يدبقى مس اإلسممممممالم شممممممىء ل، معنى وعن إأاحة دألب 
الغهى من،؟   أذا نقول إذن ل، سمممممممبحأن، وكعألى حهس ي مممممممل ال دقهس الناخحهس الجنة يوم القهأمة وأنهب 

الشممتيل؟ كنقول ل، إن دبنا  ى كول ال  ممحل « البقتة»ال ؤمنون وألغهى حسممب أ جأء  ى وناية سمموهة 
أا ومس دبأاك يندى األسدأذ شتيل الشووأشى ويع م وتهال لوأاهة الثقأ ة  ى م ت قن كصنه  تمأن، 

يؤمس كحن وألغهى   ممممممنقنأن وآمنأ و أ كََمَتنأ و، ونبذنأ مأ قحت يأ كهلل؟ ولكس تم ي ممممممي تذا دذها ألحن كمأم 
الغهبههس الخودبالكههس قن كصممحوا يدحك ون  ى دقول األمةل ال ولى سممبحأن،؟ وتو يحطب الخنوا ألن تؤاء 

وتأن ينبغى ت أ قحت كن يسأل نفس،  مأ الذي كوصم األموه إلى تذا ال ني؟ ت أ ينبغى كن يسأل نفس،  تهل 
وصممممممم تؤاء الغهبهون الخودبالكهون إلى الدحكب  ى دقول النأس ه ب انسممممممناا كوواب وسممممممأىم اإلدالم 

ستاايبهأ  ى وجوتهب؟ تأ تو ذا األسدأذ الشووأشى وه أق، مس ال دنوهيس  هت الغهبههس ونوا ذتأ وسقو هأ و
و هت الخودبالكههس  ى كينيهب وكحت ك ت هب ج هع وسأىم اإلدالمل  كهل  شحوا  ى اتدسأب ثقة النأس؟ 

الكههس لخودبوتهل لب نس ع، يومأ يهأجب  سأاا كو ينأاي ونصالك؟ وتهلل مأ اام يتي كن تؤاء الغهبههس وا
ا يفه ون شممممه أ  ى النيس وكن، تو وحنن ومس دحى شممممأتحد، الذيس يفه ون النيس ويعت ون قه ، الكتي ةل لب 

 يَنْعج النأس ولو متة إلى الد سك ودحك القهب الكتي ة؟ 

ثب إن، يعهى تؤاء الغهبههس الخودبالكههس وأنهب اسممممدولَْوا دحى دقول الشممممبأبل الذيس كصممممبحوا دحى 
اا ألن يحقوا وأنفسهب إلى الدهحكة  تقأ كمأم شواطئ إيطألهأ انسناا كوواب األمم  ى وجوتهب؟ كلب اسدعن

يكس كولى و، كن يعهى مس كسببوا  ى إي أل الشبأب إلى تذن النهجة مس الهأس واإلحبأط وا عون مس ثب 
هع مع تذا  ننى ا كسدطإلى إلقأء نفس،  ى ال هألك؟ تالل إن، يؤثت كن يدتك الح أه ويضتب البتذدة. و

كن كتدب اتشممدى مس موقف، تذا مس تجتة الشممبأب إلى كوهوأي كا ي كس كنهب إن أ تأنوا يتينون ااحدكأك 
ب مأ لنيهأ مس دحوم ومعأهف واتدسمممممممأب لقى  مس ثب دحى يني األسمممممممدأذ « ال ثقفهس»وأوهوأ وكشمممممممتم

 الشووأشى؟ 

ي ا كهين كن كتون سببأ  ى مضأيقد، لنمأثة خحق، والطتيلل وتم مأ  ى مقأل األسدأذ الشووأشىل الذ
ه ب خال ى الشنين مع،ل كن، يعوا  هتمى ال دحنثهس وأسب النيس وأنهب يحعبون دحى  تاىو الشبأب. كووعن 
كن كوهاوتب مواها الدهحكة كده هب وأنهب يحعبون دحى الغتاىو؟ وتهل يأ سمممممممهني ال فضمممممممأل؟ كودننتب 

واون وهأ الشمممبأب ويعنونهب وي نهونهب وأنهبل مدى وصمممحوا إلى الحكبل مجال  وك الم جنسمممهة خحهعة يو
سممممموف يو تون لكم شمممممأب  أكنة مس  أكنأ  السمممممهن أ كخحع مالوسمممممهأ ل، خ مممممه مممممأ تم لهحة وطتيقة 
اإلسممممممدتودهو؟  هذا تو مأ ك ه ، مس الحعى دحى الغتاىو؟ وألعك  إن تؤاء ال دحنثهس وأسممممممب النيس ت أ 

شووأ س ههب األسدأذ ال شة ي سحس مخهفة ولحى طويحة تأى شى يطحون دحى النأس مس القنوا  الفضأىهة و
كحقى التدى  ى القحوبل كو دحى األقم كجحى اإلحبأط وكقطع الخ هتة والخبو كيضمممأ مس البهت. ومس ثب 

لألسمممل يأ كسمممدأذ شمممووأشمممىي ودحى تم حأل كلب يكس كجنه « آو » دحك الده ة قن ختجت تى كيضمممأ 
ى كن يتينأ تهل الختوت مس تذا ال أأق الذي يضمممممتب حولنأ نطأقأ مس ال عأنأة وأألسمممممدأذ الشمممممووأشممممم

والشمممقأء والدخحل والعجو والفقت والحتمأن ونا مس إلقأء الحوم وال سمممؤولهة دحى نأس كيأ مأ يكس هكينأ 
توا ه ههب وموقفنأ منهب تب  ى الواقع ا اخم لهب و أ نحس  ه،ل لسبى وسهق تو كنهب ا كشأهوا وا اسدش

 ولب يكونوا يومأ مس كتم الحكب وا حدى مس كتم العقن والحم الدأوعهس ألتم الحكب؟
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كمأ أد ،  وق البهعة وأنهب يسممدغحون الفتصممة ه بة منهب  ى الوثوب إلى الحكبل  هو اكهأم سممخهلل 
الك إذ الحم وسمممهق ودحى من الذهاع لو كهاا األسمممدأذ. كا وتو كن ين مممتف األسمممدأذ ومس مع، إلى إصممم

كجم قطع الطتيق دحى تؤاء ال نأ سمممممهس الذيس يتينون كن الحأل ال أىمل إن لب يكس مس كجم شمممممىء   س 
يجتاون تو ومس دحى شأتحد، مس كسبأب السحطأن ويسدولوا دحههأ من،ل ا كتنأتب هللا وهأ كونال وذلك ونا مس 

دهب  ى وجوتهب دبثأل إذ إن النأس ا إ سممأا كد ممأب نفسمم، وألشممكوي والدذمت منهب والوهاية دحههب وإلقأء ال
ي كس كن ي ممنقوا كي تالم إا إذا هكوا وأم كدهنهب ث أه ذلك الكالم. وكيأ مأ يكس األمت   أ وج، العهى  ى كن 
يدطحع كحن إلى الحكب؟ كتي تم تنأك طأىفة مس البشمممممت كخذوا دحى هللا دهنا كا يويحهب مس تتسمممممى الحكب 

شممحوا ودكهتوا دحى ال واطنهس صممفو الحهأةل وصممفو ال  أ  كيضممأ؟ كله  النأس كونا مه أ خأووا وك سممنوا و 
 ى تم والا العألب كدناول الحكب   هومأ لكل ويومأ دحهك؟ كم إن األسدأذ الشووأشى يتينتأ اي قتاطهة كف هال 

ن دى مس جهم إل، ول س دحى شأتحد، ودحى قَنه مقأسهب وحنتب؟ ولكس وأمأهة مأذا؟  حهأكنأ وأثأهة مس دحب كو ح
 تأن مس ال أاقهس.

وكخهتا  ننى ا كاا ع  ى تذا ال قأل دس كحنل إذ إننى كومس وشممممىء واحنل وتو كن، إن لب كهىه األمة  
تحهأ متة واحنة وكأخذ أمأم كموهتأ  ى كينيهأ وككل دس الدنبحة والخوف والنفأق والفسمممممممأا وتتاتهة 

سمممممممب ال دحنثهس وأ»ني الحكأم الحألههس وا دحى كيني الدقنم والنفوه مس الدحضمممممممت  ال كمم  ا دحى كي
إن تأن تنأك كمم كصممال  ى كن يدتك لهب األسممدأذ الشممووأشممى ومس يتا  ون، دحى آهاى، الفتصممة « النيس

هأ ودهن  تأ األذنل  هى نبتة تح نأ لك كن نبتة صممممممموك، ا ي كس كن كخطئ مع لحوصمممممممول إلى الحكب. ذ
 واسدعناء. كم لحقأهئ  هب آخت؟ 

ي وأاندهأأية واانغالق  هو صحه« ال دحنثهس وأسب النيس»اكهأم مس يس ههب األسدأذ الشووأشى  كمأ 
 ى وعض األحهأنل ولكْس صممحهيل كيضممأ كن  ى الشممهودههسل و ى الحهبتالههسل إن تأن حقأ دنننأ مس تذا 

أأ. ولذلك هال مممنلل وتذلك  ى تم   مممهم سمممهأسمممى كو اينىل اندهأأيهس ثعحبههس مس الطتاأ األول وأمد
كقول إن العبتة  ى يقظة الشعوب وكحتتهأ ودنم إسالم كمتتأ إلى كحن مه أ ككس اهجة وثوقهأ و،ل  نن 
كمة كحقى أمأمهأ إلى مس يسمموقهأ سمموف يندهى وهأ األمت إلى كن ك ممهت ح ال مسممكهنأ  ى ين ذىى شممتيت 

ة. وسأددهأ ا كحومسه إا نف سهأ. وتذا إن تأنت تنأك  تصة وعن كن ا يتح هأ وا يتدى  ههأ إاًّ وا ذمه
يأتحهأ الذىى تى كبكى وكحوم نفسممهأي وقني أ قهم  ى األمثأل  دحى نفسممهأ جنت وتاقشي وكنأل  ى الواقعل 
ا ك هب تهل كندى األمة كنهأ كمة مسمممح ة وكحتأ دحى ال مممالة والحج ومأ إلى ذلك م أ ا يدب إسمممالم 

وا كندج مأ كحدأج،  وهنيهأ وم كدفنس وكم مأ  ى وسمممعهأ مس كجم ال تء إا و،ل و ى ذا  الوقت ا كع م 
إكقأن الع م وكنفت مس القتاءة والعحب والدفكهت وكشغهم العقم وا كعتف  كجنى وذل الجهن الحقهقى وككتن

لقه ة اإلوناع طع أ وا معنى وا كتي  ه أ يسممممممموا حهأكهأ مس قبي و و مممممممى وقذاهة وإت أل وإأدأت 
 سممأا وهشممأوي ووالاة وكتتم و حن ذوق وخشممونة سممحوك كي خطنل وم كدعأيش مع، وكخحل وكشمموي، و

وتأنهأ كعهش  ى الفتاوس األدحىي كا كفكت كحك األمة  ى كنهأ سمممممموف كقل وهس يني هللا  هسممممممألهأ د أ 
 عحد، ونفسممممممهأ  ى الننهأ وكوهاتأ موااه الهالك والذل وجحى دحى هؤوسممممممهأ الخوي والعأه وكاي إلى 

اىهأ دحى مقنها  كموهتأل وتى طوال تم ذلك الوقت كحهو وكضممممحك وكدنأسممممم وكتقت سممممهطتة كدن
وك فق وكهتتل وتأنهأ قن حأأ  الننهأ تحهأ  ى ينيهأ؟ وهللا إننى لخجالن كتأا ككواهي مس القهت والغب. 

ن ي  التحهأ كقتيبأ ا كقتك؟ خهبةل والسالمل ا ن حك إأاءتأ إا« اقتك»ولكس مس يقتكل ومس يس عل وكمة 
 وااندظأهل  حعم هللا يفدي لألمة وأوأ مس الفتتي 
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ى كأهي  الثقأ ة العتوهة  »تنت كوح  ذا  متة  ى مكدبة تحهة اآلااب وجأمعة دهس شمم   دس تدأب 
 م ممممممت والح حة»ف مجأوه تدأب وعنوان لحنتدوه دبن ال جهن دأونيسل  حفت نظتي  ى ه« السممممممواان
مكل  أخذك، 1999ة 163العنا «ة كأهي  ال  ممتيهس»لح سممدشممأه سممعهن دشمم أوي رسممحسممحة « الفتنسممهة

واسمممممممدعتك،. ومس الطتيل كننى لب كدثت دحى تدأب النتدوه دأونيس مع ذلكل وتى كنوهتة مس كناوهت 
نى كن كجن ال ؤلل ينحأأ وطتيقةه سمممأ تةه القنهي ومأ إن دن  إلى البهت حدى شمممتدت كقتك الكدأبل  هأل

ه  حهأة الكالب  ةه إلى الجأنى الفتنسى دأمال وكم قوان دحى كشوي، ال قأومة النينهة الوطنهة الدى متَّ  ِجَّ
الفتنسممممههس  ى م ممممتنأ الحبهبة وجعحدهب يعهشممممون َطَوال وجواتب دحى صممممفهي محدهى حدى َجحَْوا دس 

أ ووجواتب النج  ثالثة كدوام. ت أ كطحق ل شمممأدت الكتاتهة الِعنَأن كهض الكنأنة وعن كن ظحوا يننسمممونه
 كأل ااكهأمأ  البشممممعة لسممممحه أن الححبى البطم العتوى ال سممممحب الذي شممممت ، هللا سممممبحأن، وكعألى وقدم 

ى    وهني، الطأتتكهس. « تحهبت»الخنويت الحقهت ال س َّ

ن تذا ك و،  دأ هأ لك قن احظت  ى ال قنمة الدى مهن و د، لبعض وتنت  ًبأ و ختا و جألسممممممم ه، دجْج ، يد
سبقت كألهف، الكدأب ال ذتوه واتد أمهب و أ يكدب، دس اإلسالم.  سههس كثنأء أيأهك، الدى  ال سؤولهس الفتن

جأء ذلك هاا دحى سمممممؤال خبه  وجه، ل، «. مفكت تونى»ت أ تألنى مأ هكيد، مس وصمممممف، لنفسممممم، وأن، 
 How»يأهك، ال ذتوهة لفتنسمممأل إذ سمممأل، وأإلنجحهوية  م كثنأء أ1988وأيت العنل الفتنسمممى  ى سمممنة 

did you escape the destruction of your totalitarian culture? »  تهل اسدطعت »ل ومعنأن
ل تذن «الثقأ ة العتوهة اإلسمممممالمهة»وال ق ممممموا وطبهعة الحأل تو «. اإل ال  مس األثت ال نمت لثقأ دكب؟
ت ذا  كأثهت منم»ل كي جأتحة منغحقة «ثقأ ة شمممممم ولهة»قي متاها وأنهأ الثقأ ة الدى وصممممممفهأ الوأيت الو

 دحى حن كعبهتن.« انشطأه العقم وانكسأه القول»ل إذ كؤاي إلى «دحى العقحهة والشخ هة

ك مممممحهي الوأيت الفتنسمممممىل وم َأْجتن وإ هأم، كن مأ قأل، ا « ال فكت الكونى»ووناً مس كن يحأول 
ى كن ندخح« العول ةل ومأ كاهاك مأ العول ة؟»هب تبل إذ يتينون منأ وأسمممممممب ينطبق دحى ثقأ دنأل وم دحه

دس خ مممممأى مممممنأ الثقأ هةل سمممممواء  ه أ يدعحق وألعقهنة كو الدشمممممتيع كو الذوق الفنى واألاوى كو العأاا  
إلى  …والدقألهن كو ال ثم العحهأل وندأوعهب دحى مأ تب دحه، وحجة كن األهض قن ك ممممحت قتية صممممغهتة

الهتاءي ومنا مس ذلمك نتان ينختط  ى معوو مة م حمة دس منحمأن العقحى والفكتي وكنم، هجمم آخت تمذا 
ب تجدِبَْت ل، ل ومس ث«الثقأ ة وال عت ة والفس»تونى منذ شبأو، األول يعحو  وق الخ وصهأ  ال ححهة  ى 

ت ال نمت تو النجأة مس الجهم الذي ين ع إلى الدع ممى ل أ دنن قوم، وكمد،ل وكن سممت نجأك، مس تذا األث
ل وكن، إن تأن يجِح ه رت أ احن الوأيت الفتنسممى السممحهق الحسممأنك «طبهعد، الخأصممة وثقأ د، اإلنسممأنهة»

 ى »ويح  كن، « وألدوحن مع ذاك،»وهس كونأء مجد ع،  نن،ل وتذا تو ال هبل يشعت « اا دتاب»وـمممممممـممممممم
ْنقهة ت  ِ تْ »وم ك أف قأىال  له  ذلك  حسىل «. ص هب الكونهة وحقهق اإلنسأنهة وج هع ال هِ شهِ  ج كجوَ
م نفسى مثال ومثأا دحه،  يأ كهلل دحى تذا الدوا ع الح هن ال جهني «ي وأإلنسأن الكونى وكجقَنهِ

شهت وذاك، الكونهة  سى كن يقول لنأ مأذا يأ كتي تأنت ندهجة تذا الدب شنينل قن ن سهأاك،ل لألسل ال لكس 
نهب ويبهج قحووهب تذا النوع مس األلحأن الفكتيةي وإن تنت وهس الفتنسمممممههس والغتوههس الذيس يشمممممنهل آذا

كدتف مس كحقأء نفسمممممى التا دحى تذا السمممممؤالل   ثم تذن األ كأه ا كقأل إا لح دخحفهس مس كمثألنأ نحس 
العتب وال سممممممح هسل كمأ تب  سممممممأاة كدوة تتام ا يدخحَّْون كونا دس ثقأ دهب الفتنسممممممهة كو اإلنجحهوية كو 

 ا يحدفدون لهذا الهتاء الذي ا يجوأ إا دحى دقول السمذَّت األ تاه تأَنَأ وكمثألىيو… األمتيكهة

وأل عنى الذي يق نن السهن ال سدشأهل وإا « الكونهة»مقطع الحق كن، ا يوجن  ى الننهأ شىء اس ، 
ن ك كهل ي كننى كن كك سمممممك ونينى إذا و مممممعت  ى امأ ى كن تم األايأن مدسمممممأوية؟ كو تهل ي كننى 
 كددو وأل ألي مس دأااكى وكقألهني إذا و عت  ى امأ ى كن تم العأاا  والدقألهن مدسأوية؟ كو تهل 
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… ي كننى كن كاا ع دس وطنى وكمدى إذا و مممممممعت  ى امأ ى كن تم األوطأن واألمب مدسمممممممأوية؟
ج، النواىت ال ع ْهِحكل وتو ك ههع كتوه أاية لنأ تى كحطب وتكذال وتكذا. إن تذا ك ههعل لألموه مؤذه وم مج

ك وشممىءل ومس ثَبه  ك  ههأ وا ك سممم هوحنأ ال عنوية  د ممهت مواقفنأ وهذن الطتيقة مواقل تالمهة ا ك أسممج
يسهم انكسأهنأ وكحطه نأ وكفدهدنأ. كمأ اددواأنأ وأنفسنأ وكمدنأ وكأهيخنأ وثقأ دنأل وقبم ذلك تح، اددواأنأ 

الذي لب ينح، كحتيل وا كبنيمل  ضممممممال دس كن، تو وحنن  ونيننأ وإي أننأ وأن، تو وحنن النيس ال ممممممحهي
النيس العأل ىل كمأ تذا ااددواأ  هو  مم أندنأ الوحهنة لح مم وا والبقأء وااند ممأه دأجال كو آجال دحى 
كدناىنأ محدت ى الكذب واإلجتام والحتب ال عنوية الدنمهتيةل وإا  حه  كمأمنأ إا الذووأن  ى العنو 

حأء اسممممممم نأ مس ختيطة الحضمممممممأهةل وم مس ختيطة والتتوع كحت قنم ، و نأء تويدنأ  ى تويد، وامه
الدأهي  ذاك،. إننأ نحس البشت ا ي كس كن يدحقق لنأ وجوا إا  ى مكأن معهس روأمأن معهس كيضأكل ومس 
ي ذثب ا منأأ لنأ مس ااند أء إلى وطس معهس وكمة معهنة ا إلى الكون تح،ل وإا  أيس ذلك اإلنسممممأن ال

 ؟ «الكونى»يوجن خأهت نطأق تم األه هس وحه  نسدطهع وصف، وـــ

سمممهظس كن لني التجم دح أ « تونهد،»والواقع كن الذي يسممم ع سمممهأاة ال سمممدشمممأه وتو يدحنث دس 
ْن و، األقناه دحى سممممموانل مع كن تدأو، الذي يحدوي دحى تذن الندوي العجهبة م حوء   ويتا د هقأ لب كَجج

تم شممممكم ولون  ونًءا وأألخطأء اإلمالىهة والحغويةل واندهأًء وأألخطأء الدأهيخهة  وأألخطأء الفأحشممممة مس
ْنع و كأن مكهسل  والحضمممأهية والسمممهأسمممهة. ونبنك وأألخطأء اإلمالىهة والحغوية الدى تى مس الكثتة والشمممم
 وتأن ينبغى كا يكون لهأ مو ممممع  ى تدأوأ  مسممممدشممممأه قأنونى ل، تدى مدعناة ويوصممممل مس قِبَم مس

تأن قن و«. مفكت»يتا  ون، دحى ك كأهن ومواقف، ويفدحون ل، صممممنوه مجالكهب وينشممممتون ل، تدب، وأن، 
أ ل، شممأهح« الِفْطَتة»و عنى « الفطهتة»سممبق كن كهكب النتدوه مح ن د أهة دحه، ودحى اسممدع أل، تح ة 

لدأ هةل ذن ال مغأىت اال سمدشمأه له  لني، وقت يضمهع،  ى مثم تكن تذا دهى ا يحهقل لكس يبنو كن سممهأاة 
الدأهيخهة الدى ككأحهأ ل، القنه وتأنت مسممجحة  ى الحوك ال حفوظ « الفطهتية»ولهذا لب يسممدغم تذن الفتصممة 

منذ قنيب األألل  تصمممممممة كعحهب النتدوه د أهة ل، وكنبهه، إيأن إلى األخطأء الحغوية ال خوية الدى يجى كن 
 ى ذلك كانى دهىل وم العهى  ى كن يظم اإلنسممممممأن دحى مأ يدحتأ منهأ و وين مس الدعحب وال عت ةل وله  
 تو دحه، مس الجهم و أ ا ينبغى ل، الجهم و،. 

وتحنأ نجهم تذا ال و مموع كو ذاكل لكننأ إذا مأ نجبهِْهنأ كنبهنأ وحأولنأ كن نسممدنهك دحى كنفسممنأ مأ تأن 
ْختَ  ةً لحسمممممممأختيس وا تنً أ لحنقأا قن  أكنأل وا نسمممممممدنكل كونا مس كن ندعحب مس جنين حدى ا نكون سمممممممج

 قأمة ال»ال دهك هس وحدى ا يفكت كحن تأل تحوم دبأس األسمموانى  ى تدأوة مقأمة دس وتسممدنأ اسمم هأ  
الدى كلفهأ ونيع الومأن اله نانىل كو مأ اام ا ي كس كن يكدى دنأ « ال قأمة الَ ِضهِتيهة»تـمممممـممممم« الفَِطهِتيهة

سمم هأ ا« ق ممة ق ممهتة»هح ، هللا  قن يفعحهأ اون، دالء ويكدى دنأ دبأس األسمموانى مقأمةً ألن، قن مأ  
ل يشتك لنأ  ههأ حكأية الفطهتةل وتم تأنت وألس س «د أهة يعقووهأن»دحى  تاه «  طهتة َدْشَ أْويأن»

كو وألويت كو وألسممممكت كو وألسممممجق كو وألجبس التومى كو وألبسممممطتمة؟ ومس الذي يأ كتي دجنهأ؟ ومس 
الذي سممممممتقهأ؟ ومس الذي كتحهأ َتبه يأ َمبه؟ لقن اخحت تذن الفطهتة الدأهي  ولس كختت الذي خبوتأ؟ ومس 

 من، كونا إا مع نفخة ال وه يوم القهأمة ونذن هللاي

ك؟ وا ي كس 10رأ « ودناتب اثْنَْى ودشتون مسدشأها»كن يقول مثال  « مفكت»كتي تم يحهق وـممـمم
َبْت  هأءل و ى « هأءال»كن يكون تذا خطأ مطبعهأل وإا لكجدِ قن تدى ال بأه كن الطأوع  ونقطدهسل دحى ادد

ههأ مس نقطد« الهأء»ل  هى مس ثب يأء مدوسممممممطة ونقطدهس كحدهأ. كمأ وقن خحت «نونأ»ذتن، كن يححق وهأ 
وتوخطأ تونى لب يحنث كن «ي اثْنَىْ »  عنأن كن سممهأاة ال سممدشممأه الكونى قن تدى الكح ة  عال دحى كنهأ 

م ألن، لب يكس ثَبَّ مفكت تونى مس قبم. وصمممممممواب تذا الخطن الكونى ال ضمممممممحك تو وقع  ه، كحن مس قب
ومثم تذا الكالم لب ي ممنه قَقم وا ي كس كن ي ممنه َدْوضج دس دتوىل «. اثنأن ودشممتون مسممدشممأها»

تنى و أ سممم عدج، مس سمممهنة هوسمممهة  ى كواىم  الث أنهنأ  مدووجة مس شمممأب م مممتي قألت لى كنأ وتو يذتهِ
ل تجدجى  ههأ كالكْ، كَلْ »اتأن مس اتأتهس األثأث قأوحنأتأ  ه، وحناىق القبة إن دنن أوجهأ مكدبة  وأوجدى  ى

إن، تالم خواجأكىي كدأذنأ هللا مس الخواجأ  وتالم «كي ثالثة آاف تدأب ون ممممممل األَْلل»ركي « ونج ه 
   خذ وألكيك كن يقولل وله  كي مفكتي «مفكت تونى»رو« مفكت»الخواجأ ي كم تم يحهق و س يوصل وأن، 
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ل  هت «ال عطى»ل يق ممممنون  «سممممبحأن العأطى»ك؟ إن العأمة كقول مثال  13رأ « العأطى واآلخذ»
َنأِول»ااهيس روتهل ينهونل وتب دوامه؟ك كن العأطى تو  دَ َنأِول»ا « ال ج ل كي كن، اآلخذ ا ال عطىل «ال ج

م لكح دهس ألن، ا يدنول ل سدوي ال ححهةل  هو هجا يعتف تذا الفتق وهس ا« الكونى»لكس سهأاة ال سدشأه 
تونى كتبت مس ااند مأءا  القومهمة والعتقهمة والبه همة والثقمأ همة والحغويمةل ومس ومأب األَْولَى  وق ااتد أم 
َيأْولجول  وألفتق وهس تأكهس الكح دهس الحدهس ي كس كن يهدب وألد ههو وهس معنههه أ هجم مثحى ا تو تونى وا ْا

ل «مفكت»م دحى قن حأل،ل هجم ا  ى العهت وا  ى النفهتل هجم ا يجن مس ينخنع  ه،  ه ممممف، وأن، وم هج
هجم له  دننن مأ يشممغح، دس ااتد أم وألدفأتأ  وال ممغأىتل ووألدألى يسممدطهع كن يوج، جهوان إلى مسممألة 

 تسهأاة ال سدشأه دش أويي« مفكت تونى»كأ هة تهذن ا يحهق االدفأ  لهأ وــ

ك لغة الكدأوة  ى ذل»ن كن سمممهأاة ال سمممدشمممأه ينظت مس َدمه إلى لغة الَجبَْتكِىه ومعأصمممتي، قأىال إن وه
كل وتذا تو الذي ا عنى إلى كن ك دي 29رأ « الع ت تأنت قن انحطت شأن تم شىء  ى م ت آنذاك

« سمممممهحوكهبًأ»قت تذا ال حل  ه أ تدب، جنأو،  ى الكدأب الذي وهس كينينأل ولوا ذلك  حتو أ تنت قن كل ممممم
. لكس اندقأان ألسحوب الجبتكى الذيل ه ب مأ  ه، مس الهنأ ل تو ك ضم مأىة متة مس  دحى   ى وسكته
كسحوب ال سدشأه دش أويل دحى األقم و أ  ه، مس حهوية  ى الوصل وحتاهة  ى الدعبهت ومتونة  ى 

، هللال  ضمممممممال دس كن، لب يكس كأاية تم ال عأنى واأل كأه الدى تأن تثهت منهأ جنينا دحى التجم هح 
ال ممومألهةل وا تأن يد طَّق وألحني  دس « َجبَْت »م ممتيأ صمم ه أ تعشمم أويل وم يتجع ونسممب، إلى 

يى  قأكهب  ى ال عأ حذل حذلقهس م س كوقعهب  عم وعض ال د مجن الفتادنة  ى مواجهة اإلسمممممممالم ت أ يف
لى كانى اهتأ  انحطأطهأ دحى مني وال عأطىل و وق ذلك تأنت العتوهةل ثقأ ةً ولغةًل قن وصمممممممحت إ

َتْي ج وس َددَّأب « يد طَّق»كأهيخهأ الطويمي ووأل نأسبة  ـممـمم تح ة   هحة صحهحة  ى تذا ال عنى. قأل حج
 يهجو وني ثجعَم 

وذذ ذذ  ذذ     ف  هذذذذ  نَّ  ذذ  ذذ  لذذ  ة  قذذ  وذذذذ  لفذذ  يذذذذ   د 
 

ل ح     يال م  َّق    ح    ف     ر       ضُّ    
 

 ب الجبتكى ومعأصتي، قن ذتهتنى وبهت الشعت الذي يقول  كقول  إن اندقأا دش أوي ألسحو

ن ر  و  ل       ا م ي ذذذذل   رجذذذذ      يذذذذل أ
 

ءَّ  لفلذذذذذذذذذذ  هذذذذلن ذ    الالو      ه 
 

وا عنى وألدألى إلى كنبهه، لدحك الدفأتأ  الدى مأ تأن ي مممممممي وا يحهق وا يحق كن كشمممممممغح، وهأ دس 
ت أ تأنت الحأل وهس الخال ة وال هنيه دحى حن  مهأم، الكونهة الدى ا ي مممممحي إا لهأ وا ك مممممحي إا ل،

 قول كوى العدأتهة  

 أتذذالذذذذ    ذذخذذءفذذذذة مذذلذذ ذذـذذذذذذذذذذذذذذذذلد ً 
 

 إ ذذذذوذذذذ  تذذذذجذذذذـذذذذذذذذذذذذذذذذر    أذيذذذذل ذذذذ ذذذذل 
 

ح إال  ذذذذ  لذذذذ   فذذذذلذذذذ  تذذذذ    ت  ذذذذذذذذذذ 
 

ح إال  ذذذذ ذذذذل   لذذذذ   و ذذذذ  يذذذذ    ي  ذذذذذذذذذذ 
 

ِضهًّأ مع سهأسة كنبه، الكأىنأ    ى  عكقول إن سهأاة ال سدشأه قن وق« ال ححهة»لحدفأتأ  « الكونهة»ومج
كخطأء تثهتة كختي كأ هة مثم تذن كهي كن، ا ون مس الدنبه، إلههأ. صمممممممحهي كن،  وق ااتد أم وأمثألهأل 
سى و ثم تذن األموه   أذا ك عم؟ ومس كيس آتم كنأ  شغم نف َسْوا كننى إن لب ك لكْس دحى القتاء الكتام كا يَْن

حدى يقأل إننى كسممممممدأذ تأكىل وحدى  وكوااي؟ إن وظهفدى تى  ى هصممممممن تذن الدفأتأ  والكدأوة دنهأ
ل لهأ كن كخدأه هجحهأ دحى كسممأس كن، كايىي منهأ هللي تى  كفتك كم دهألى الدى ا كاهي كيه شممهطأن سمموَّ

 الدى كوقعدنى  ى تذا الشتي
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وهأ لوا كننى له  دنني شمممممممغحة وا « الكونى»ومس تذن الدفأتأ  الدى ا يحهق كن كشمممممممغم التجم 
« تةسه وا الخحقل قحهحوا الخب»صن تذن الدفأتأ  ت أ قحتل تدأود، كلل ج أدة  ى مشغحة كشعحنى دس ه

الذيس دننتب مس ااتد أمأ  وال شممممممأ م مأ « الَكْونِهههس»ل وتذن ا يقع  ههأ إا الكدأب مس   ة 72رأ 
أدة  ي ممت هب دس ااندبأن ل ثحهأ ومعت ة كن تذن األلل ا كضممأف إا لحفعم ال ضممأهع ال سممنن لواو الج

 « كأن العث أنهون تب الذيس كثأهوا النعتة الطأىفهة» ى حألة الن ممممممى والجوم  حسممممممىكل وتذلك قول،  
وه وة دحى السممممطت ا « يجدتءون»ل وتدأود،  «كالعث أنههس»ل وصممممحد، «تأن»ل وت ع اسممممب 83رأ 

ى ألنهأ وألن « ايوانأ»ل ونا مس 102رأ « يس ههأ رالجبتكىك ايوان»كل وقول،  98دحى نبتة رأ 
الممذي ا وشمممممممهجممة وهنمم، ووهس « ال ححى»مفعول ثممأن ت ممأ يعت هممأ تممم مس لمم، كانى إل ممأم وعحب النحو 

وويأاة كلل ج أدة « الدى كندوا النأس إلى..… إنهأ  كتة الجبتية»العشممممم أويةكل وقول،  « الكونهأ »
ل وصممواوهأ 150رأ « وتأن تم  تا  أهق  ى الجهم واألنأنهة»كل وقول،  115 ى  هت مححههأ رأ 

ي ت أ تو وهس وا مم« تأن»حسممب أ يعحب ذلك صممغأه الدالمهذ منذ ال تححة ااودناىهة ألنهأ خبت «  أهقأ»
وا مس ال عتتمة ويدخحَّْوا دس ال  مممممممتيهس»حدى لألد ىكل وقولم،   ل وحمذف 151رأ « وإذا وهب يفته

تأن يعهس القضمممأة   »الت ع مس آخت ال ضمممأهع متكهس مددأوعدهس اون نأصمممى كو جأأمكل وقول،« نون»
ل وتى نف  الغحطة 155 -154رأ « وعن كن يح مممم منهب دحى التشمممأوي  هظح وا تب ت أ يشمممأءون

ه ب كن، مفعول و،كل « كحن»ل وت ع 159رأ « وتم خحَّنَ كحن منهب كخأذلج، وجبنج،؟»السمممأوقةكل وقول،  
حتف العحممة  ى نهممأيممة ل وممنثبممأ  159رأ « ؟…كلب يعى كحممنتب ال عممأنى الحقهقهممة لحكفممأك»وقولمم،  

ل دحى خالف مأ ت أ نفعم ونحس دهأل 162رأ « هءاءا وهيأءا»ال ضأهع ال جوومكل وتدأود، َتِح دَْى 
ل وتو مأ ا ك مممممممي تدأوده أ وخال ،ل «هىأًء وهيأءً »صمممممممغأه  ى الكدهأبل إذ تنأ ومأ ألنأ نكدبهأ تكذا 

«  كح ن»حقهق اله وة كو كسههحهأل  ـممممـمممماون كي  تق إا  ى ك« هيأء»تى ذاكهأ « هىأء»دالوة دحى كن 
كمممأ »كل 173رأ « …كمممأ ال  مممممممتيهس   ممأ إن وممنه  لهب البممأاهة»ل وقولمم،  «كالحممأت كح ممن»تو 

 ى « ال  تيهس»ل ون ى 189رأ « حألة مس اانكفأء دحى الذا …  قن تأنت لنيهب… ال  تيهس
خ سممممة ودشممممتيس  1823هس سممممنة وو…   أ وهس توي ة ال  ألهك»الج حدهس ه ب تونهأ مبدنكًكل وقول،  

خ سمممممممة »ل وصمممممممحد، «خ سمممممممة ودشمممممممتيس»ل ون مممممممى ال بدنإ متة كختيل وتو 173رأ « دأمأ
س ع والب ت… صأه »كلل  ى الج حة الدألهة  وه وة دحى « ممء»ل وتدأود، تح ة «كودشممتون  «مأل ال

ل وت ع 184رأ « تأن الفتنسممهون مسممدع تون»ل وقول،  «كِمْمَء السمم ع والب ممت»ل ونا مس 182رأ 
كو هو أ َخْفضممممممم،كل وقول،  « له »ل وَتْ ع خبت 191رأ « مجأأ وله  واقع»ل وقول،  «كتأن»خبت 
ل وت ع ال عطوف 201رأ «  ضممال دس كنهب وهؤسممأؤتب تأنوا يشممأهتون الدجأه والحت ههس  ى كد ألهب»

ل وج هع ركو ال فعول مع،ك ت أ تو وا ممممممي لكم ذي دهنهس وتم  هت ذي دهنهس كيضممممممأ« إن»دحى اسممممممب 
ى ت أ تو  الدالمهذ ينهتون كن ال عطوف يأخذ الحكب اإلدتاوى لح عطوف دحه،ل ومس ثب تأن حق، كن يجْن مممممَ

إل . تذلك يعتف كالمهذ ال ناهس كن ال فعول مع، حق، … وتم  هت ذي… وا ممممممي كيضمممممممأ لكم ذي
 الن ىكي

نة مس كخطأء كتث مأ تى إا ده تذن األخطأء  ب، األذتأن إلى كن  تل ت أ كننى كخ س كن وكحى كن كن
الكدأب قن خضمممممع  وق ذلك لحد مممممحهيل  ضمممممال دس كن تثهتا مس صمممممفحأ  الكدأب إن أ تى نقولل مس 
الجبتكىل ومعنى تذا كن نسبة األخطأء  ه أ َخطهدْ، ين السهن ال سدشأه نفس، تى نسبة  أحشةل لكس ا ون 

ا « هسال ححه»وألنسبة إلى الكدأب  « أحشة»مع ذلك مس ال سأهدة إلى القول وأنهأ إن أ كوصل وكونهأ 
 ال كجَعنه  ى حقهب شمممممممه أ ألنهب كتبت مس كن يشمممممممغحوا كنفسمممممممهب و ثم تذن « الكونهون» هتل كمأ الكدأب 

تأ ي دحى كن تذن األخطأء لهست تم شىء  ى الكدأب دحى صغت مأ خطد،  ه، ين الكأكى ت أ قحنأل  الدمتَّ
تي دحى وكهتة واحنة  ى إدتاب الكح أ  الدى يكدبهأ وهس وم تنأك كخطأء مس نوع آختل إذ تو ا يج

مس  «ونا»قوسممممهس شممممتحأ ل أ يكدب، الجبتكى م أ يتي سممممهأاك، كن، يحدأت إلى شممممتكل ومس ثب يجعحهأ 
لهأ حسممى السممهأقل وم نتان يكدبهأ متة مت ودةل ومتة من ممووةل ومتة « نعدأ»الكح ة الدى كفسممتتأ كو 

نل دحى كن ال سمممألة  هت وا مممحة  ى ذتن، ودأكأ. ت أ كن، تثهتا مأ يفسمممت مجتوهة تهف أ اكفقل وتو مأ ي
 دبأهة الجبتكى كفسهتا خأط أ. 
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 ى قول الجبتكى دس متاا وك إن، تأن « اإليتاا واإلصممممناه»لنأخذ مثال الشممممواتن الدألهة  إن، يفسممممت
 رأ« ال  ممتو أ » وأنه أ«  ى األحكأم والنقض واإلوتامل واإليتاا واإلصممناه»يشممأهك إوتاتهب وك 

ل مع كن الكالمل حسمممممب أ يقول السمممممهأقل تو د أ تأن يَِتاج دحه، مس كموه ومأ تأن ي مممممنه دن، مس 31
ل 32 -31ل رأ «البجْ ى»وـمممممـممممم« البجْ بأ »ك ت أ  ا دس األموال وال  تو أ ك. تذلك نجنن يفست 

 هع ودحى سممماللب البهو ل ولسمممنأوتأننأ إأاء مأ يحعى و، األواا  ى العهن مس وجْ ى يفتقعون،  ى الشممموا
و مممنا الحني  دس القنأوم الدى تأن يضمممتب وهأ الفتنسمممهون ال سمممأتس وال سمممأجن  هنتهونهأ اتًّأل والدى 

ل وتى الكح ة الدى كطوه  وعن ذلك إلى «القنأوت»و« القنبت»تثهتا مأ دبت دنهأ الجبتكى وـمممممممممممممـممممممممممممم
صأه »دس هجم كوح، س هس  أية الس س إن،   ى قول الجبتكى« البَوه »ووأل ثم يشتك تح ة «ك. القنأوم»

ل وتو شتك ا معنى ل، ألن، ي نق دحى تم شىء ودحى كي 40رأ « الشىء»وأن، « مثم البَوه العظهب
شىءل إذ مأ مس شىء إا ويوصل وأن، شىءل  هو ت س يفست ال أء وعن الجهن وأل أءل كو تألشأدت الذي 

 يقول دأوثأ تأأا 

  ذذذذذمل    أل    أ     و  لذذذذذمل   
 

 و  مل   مل    و  فضذذذذذذذل   فضذذذذذذذل    
 

 هو الجحن ال حشمموه ال ندف ي وتنأ ونحس صممغأه نحعى  ى القتية كحهأنأ ونوع وناىى  ممخب « البَوه »كمأ 
ون،   ل ثب كطوه  وكصممبي معنأتأ «ولن النأقة»وكصممم الكح ة تو «. البَوه »مس الكتة ال حشمموة ِخَتقًأ يسمم ه

ِشىَ  ب مس كم، لدحسه  هسهم إاهاهتأ الحبس كيضأ  جحن ولن النأقة إذا حج  وتكذاك.… كبنأ وقجتهِ

كمأ  ى قول الجبتكى دس شممممنأدة مأ  عح، الفتنسممممهون  ى كول لهحة لهب وألقأتتة وَدْجون دس وصممممل 
وتأنت لهحة وصبأحهأ  ى  أية الشنأدة. جتي  ههأ مأ لب يدفق مثح،  ى م ت وا س عنأ و أ َشأوَ،َ »ذلك  

ِ عَ وعضمم،  ى كواهي  ال يشممتك « الكونى»كل  نن سممهأاة ال سممدشممأه 45رأ «  دقنمهسل   أ هاءه ت س سممَ
أوَ،َ »تح ة  ل  أدجى كيهأ القأهئ الكتيب ت أ يححو لك مس كحك العبقتية الكونهةل  حس «َحنَث»و عنى « شمممممَ

ِ عَ »كجن مس يحومك. كمأ دبأهة   لدى ا ننهأ كدحول وقنهة قأاه وفضمممم دبقتية سمممهأاك، «   أ هاءه ت س سمممَ
ل مع كن الج حة مثمل مشممهوه دنن العتبي وتو «  أ ر  سك هكي رله ك ت س سمم ع»له  لهأ شممبه، إلى  

حهممأ  ممأد ممأتممأ»مممأ ي ممممممممنق دحهمم، ال ثممم البحممني   كبهس كن اإل تنج »و ى العبممأهة الدممألهممة  «ي جممأء يكحه
 «الفتنسهون»ح ة ت« اإل تنج»ك يكدى  ى شتك تح ة 46رأ « رالفتنسهونك لب يعنهوا إلى البته الشتقى

وخالف مأ هكينأن وعن ذلك مس ك عأل كووأ  »ال ن مممممممووةي ومثحهأ  « اإل تنج»وألت عل مع كنهأ ونل مس 
تة ونا مس 49رأ « وكََجأهيهب راجدتاءتبك دحى تنم البنهة اإلنسأنهة… العسكت ل ون ى الكح ة ال فسهِ

ى  َدََي وعض اإل تنج البحنيهس رال قه ون  و»ومثحهأ كيضأ  «ك. كجأهيهب»وألجت إكبأدأ لجته « اجدتاىهب»
ل 78رأ « الدفهت دحه، طأىفة مس ال غأهوة البحنية رال قه ون  ى م ممممتك»كل 51رأ « م ممممتك وهوكأ

تذا مس  عم نأصمممممممل وأشمممممممأ وتدخنا النولة وإوتاتهب وك » ى الحألدهسك. ومثحهأ  « ال قه هس»ونا مس 
وتممأنممت العسممممممممأتت »ك. كمممأ  ى ال ثممألهس الدممألههس  «العث ممأنههس»ل وممنا مس 80رأ « رالعث ممأنهونك

نأس يني ال وأ ن،  جنو مأ ي عأل »كل 80رأ « رالعث أنهونك يخطفون  لك مس ك  عن ذ نأن و مأ هكي وخالف 
ك  قن تدى الكح ة الشأهحة 86رأ « وكََجأِهيهب راجدتاىهبك دحى تنم البنهة اإلنسأنهة… كووأ  العسكت

 دبأط وطبهعة الحألل  هو ت أ قأل الشأدت صحهحةل لكس دحى سبهم ال  أا ة وااد

ل ل ع  ال بخءً وال هرمذذذذً م  ا     وي   ي 
 

 وإنمذذل   ر ت  من و ذذذذذذذذلو ذذذذذذذذ    
 

س يد ني م… وكن يجقَهَّن»و ى قول الجبتكى إن الفتنسههس قن اسدحنثوا و  ت نظأم كسجهم العقوا 
قَهَّض»وـممـممـمم« قَهَّنيج »ك نجن سهأاة مفكتنأ الكونى يفست تح ة 62رأ « لذلك ويتكب، وينوتن ّج ل مع كن « ج

قَهَّض»ت أ تو ظأتت ا يحدأت ألي كفحسمممممملل كمأ « يجعَهَّس»معنأتأ و ندهى البسممممممأطة تو  ّج   عنأتأ «  ج
ل وكيس تذا مس ذاك؟ كمأ  ى الشممأتن الدألى  هو يفسممن األمت إ سممأاا شممنهعأل وإن ظس كن، ي ممحي «يدأك»

جأء »كل كي كن، لح تة الثأنهة 134رأ « دحى دواىنتب لب يجِجْوتب ريجهوتبك»خطأ وقع  ه، الجبتكى  
حهأ  أد أتأ  ل ودحى تذا  ال ون مس حذف يأء الفعم ال ضأهع «لب»ل إذ دنننأ تنأ حتف َجْوم تو «يكحه
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سكهس الحتف الدألى لهأ روتو حتف  س«لب يجِجوْ » نقول  «ك الواي»األجوف كبعأ لد هن ل لكس جنأب ال
لعظهب الذي ا يحهق و، االدفأ  إلى ال مممغأىت والسمممخأ أ  الدى ا كقنم وا ال سمممدشمممأه رجنأو، الكونى ا

كؤختك قن كثبت تذن الهأء وت ب كنل النحو والحغة ودح أىهأ وكصمممممحأوهأي ولب ال والنحو مسمممممألة قومهةل 
؟ طبوا يتكفع ل وطئ قنمه، ت أ تو معتوف؟ كجَتي  كقَْوِمىٌّ وَتْونِ « الَكْونىه »ا ينأسى « القومىه »و عأ ىه

 ا يجوأي

ك واقَّ ريق مممن الجهش الفتنسمممى»و ى قول الجبتكى ي مممل كول معتتة وهس الفتنسمممههس وال  ألهك  
ك نتي مفكتنأ الكونى الذي ا ن حك  هتن يفست 172ل 42رأ« طبول، وكهسم ونأاق، ال ددألهة وال نا ع

هة»دبأهة  دأل نأاق، ال د هأ « و هة»وأن نأاق اآلل ك لب يظهت إلى الوجوا إا  ى ه ب كن ذلك السمممممممال« الب
مند ممممل القتن الدأسممممع دشممممتل كي وعن ذلك وعشممممتا  السممممنهسل وتذلك ه ب كن، هجم قأنون ويعتف 

« بنيأالويكه»األسححةل إذ تى جوء كصهم مس كخ ت القأنون الجنأىى. جأء  ى النسخة اإلنجحهوية مس 
 «   Machine gun»ك كحت دنوان Wikipediaر

 «It would not be until the mid-1800s that successful machine-gun designs 
came into existence» 

لكس كصممول الَكْونِههة كقدضممى مس َجنَأب ال د ممفهس وهأ الدعألى دس ال بأاة و ثم كحك الدفأتأ  العح هة 
أ دحى الدفأتأ  النحوية.  كح،ل ت أ كتيل كفأتأ   ى كفأتأ ي إن البنأاق تنأ لهسمممممم تى  تكيضممممممأ قهأسممممممً

ى   تا ل ولهذا تأنت كسممممممم َّ اآلا  الدى نعت هأل وم الطحقأ  الدى تأنت كشمممممممب، تذا الحون مس ال كسمممممممه
 ممم س « لسمممأن العتب»جأء  ى «. البننقهة»ل ومس تنأ جأء  كسممم هة «ونأاق»وكجْجَ ع دحى « البجْننجق»

ْننجقةل والج ع «  »البننق»معأنى  ْننجقج  الذ  يجْتَمى و،ل والواحنة وج  «كأت العتوس»و ى «. البَنأِاقوالبج
ج وـممـمم…  البجْننجقج »لحووهني   حأك»ت أ  ي « البَنأِاق»ل والج ع «َتأء»الَِّذ  يجْتَمى وِ،. الواحنَة . »…«ال هِ
ْسدَْعَ م  ى وعض »العتوىك   -رالعتوى« اهوس»و ى معجب  شكم صغهت يج البننق  هصأأ تتويه ال

األمت و مممممموحأ  هقول  « ال عجب الوسممممممهق»ويوين «. …«قةونن»القأذ أ  لحقدأل كو لح ممممممهن. واحنك، 
هأ والبننقهة  قنأة جو أء تأنوا يتمون و… والبننق  تتة  ى حجب البننقة يجْتَمى وهأ  ى القدأل وال مممممهن»

ي كن تذا ك«. البننق  ى صممممهن الطهوه. والبننقهة  آلة حنين يجْقذَف وهأ التصممممأأ دحى الدشممممبه، وأألولى
ى كن يعت ، تم طألى دأايل إذ ا يقد مممممممت وجوان دحى ال عأجب القني ة وم يوجن ال عنى تو م أ ينبغ

وهذا دحى ال  ألهك البنأاق ر« كهسممحوا» ى الحني  منهأ كيضممأ. ثب إن، ا ي ممي كن يقأل إن الفتنسممههس قن 
  ا هال عنىكل  ألبنأاق راآلا ك ا كجْتَسم دحى األدناءل وم البنأاق رالطحقأ كل وذلك مس الو وك وح

ي كس الخطأ  ه،ل ولكس مأذا نقول  ى الَكْونِههة العْشَ حهههة؟ كتأا كختت  ى تذا العهن إلى الشواهع و ى يني 
َ حهِى»وَْهَتق وكصمممهي   لكنى كخشمممى كن يظس النأس وى الظنون ويندهى «ي يأ هب يأ مدجحهِىل دحهك وألعَشمممْ

سهةي ت أ كننى كخأف كن نفقن  الوحهن الذي ن حك،ل ونحس لب نكن ن نهق « ونىال فكت الك»كمتي إلى العبأ
كن دنننأ مفكتا تونهأي مسكهس يأ جبتكى مع سهأاة ال سدشأه األل عى الذي ا يعجب، كسحووك وينظت إله، 

 «ي َتْونِىه »ودَعَأله 

شبأن مح ن دبنن وإوتاتهب الهأأجى وسحه أن البسدأنى والشنيأق  إن ال فكتيس ال غأه ال ححههس مس ك
أصممممل ووأحثة البأاية والتا عى وشممممكهى كهسممممالن والعقأا وال أأنى وكح ن كمهس ومح ن تتا وحفنى ن

دحى وشمممفهق جبتي وخحهم سمممكأتهنى ودبن الح هن وس وأاي  ومح ن دوة اَْهَوَأة ودأال أدهدت وكمهس 
الخولى ودبن الوتأب دوام ومح ن حسمممممهس تهكم والويأ  وسمممممهن قطى ومح ن دبن هللا اهاأ ومح وا 

ومح ن مفهن الشووأشى ودبن ال دعأل ال عهني ومح ن الطأتت وس دأشوه والبشهت اإلوتاته ى  شحدو 
ومح وا قأسممب وكح ن الحو ى وونت الشممأطئ ومح وا شممأتت وشمموقى  ممهل ومح ن دبن الغنى حسممس 

ى حالذيس تأن الواحن منهب ي شممى وجواه الحأىق اادهأ هللا كن يعنهيهأ د« العشممتة و حهِهب»و هتتب مس   ة 
هتب مس لنن ال غتبل وإذا  تج خهتل وا يط ع  ى دأل هة وا تونهة وا مهحهِبهةل وتأنوا يجْخِحنون إلى سمممممممج
عَأل وتأا  نفوسممممهب كن كَْوَتق ولب يدخح مممموا من، إا وألحَّدَههأ والَّدِىل وإذا  شممممتووا مأًء قََتاًحأ كخذتب السممممم

 القطى الش ألىل وا كدطأله آمألهب إلى مجألسة  هتبوا إلى مهنان الدحتيت حسبوا كنفسهب قن وصحوا إلى
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الوأهاء الفتنسممممه ل تؤاء ال فكتون ال ممممغأه ال ححهون لب يكونوا يخط ون  ى الحغة ألن تذا تأن 
مندهى األمممم دنممنتبل كمممأ مفكتنممأ الكونى الفتيممن الوحهممن  ممنن دهنهمم، العبقتيدهس كدطحعممأن إلى األدممألىل 

م قم  تجمٌّ يع » ى متادأة نحو كو صمممتفي وصمممنق هللا العظهب إذ يقول  وله  لني، مس الوقت مأ ينفق، 
ل وشمممأتحة ال فكت ال ححى تى ااتد أم وأألشمممهأء ال مممغهتةل كمأ ال فكت الكونى  شمممأتحد، «دحى شمممأتحد،

؟   القضأيأ الكبتيي وكيس ال ححىم مس الكونىه

ع العأم الو »و« حة الفتنسهةم ت قبم الح »والكدأب مقسب إلى   ول  الف الن األوان وعنوان 
ل و هه أ يعتض ال ؤلل لقطأ ه م أ نعتف ج هعأ كن، تأن سأىنا  ى م ت آنذاك مس اسدبناا « ى م ت

وجهم و و مممممى و قت وقذاهة واودعأا دس الفهب والِ َتاس ال مممممحهي لحنيسل وإْن ظس تو وكونهد، كن، قن 
تل وحن أجتتب وقحووهب ودقولهب كعبت مس تثتة مأ ككى  هه أ وشممىء جنينل  أصمموا  ال  ممححهس قن وجحَّ

نَْهس مس تذن الندوا  لبقء اسمممممممدجأوة األمة و دوه  فَّْى حج نأاَْوا وندوا  اإلصمممممممالك وتثتة مأ دأاوا وخج
اتد أمهأ وألختوت م أ تى  ه،ل والشممممتع وم الفَْحق الواسممممع الذي يف ممممم وهس الحكأم والشممممعوب وي نع 

تذن األأمة الجبأهة الدى كهنا األمة  ى وجواتأ ذاك،ل  ضمممممممال الطت هس مس الدعأون هجأء الدخحت مس 
سدنهجوننأ إلههأ تم  دتة ويحط ون  دس الدآمت ال سد ت مس جأنى النول ااسدع أهية وال عأهك الدى ي
 ههأ تم مأ نكون قن ونهنأن قبحهأل والفجْتقة وم العناوة الدى كشمممدت النول العتوهة واإلسمممالمهة وانحهأأ تم 

إلى سممممهن كجنبى يسممممومهأ الخسممممل والهوان وي دت خهتاكهأ وي نعهأ مس من ينتأ ألخواكهأل  اولة منهأ
إلى آخت العوامم الدى كعتقم مسهتة نهضدنأ … وأهع النولة ال ههونهة أهًدأ  ى قحى الوطس العتوى

وكنمت إنجأأاكنأ. وله   ى تذيس الف مممممممحهس كقتيبأ شمممممممىء م أ ي كس كن يكون مثأه خالف وهننأ ووهس 
 فكتنأ الكونى.م

ا  هبنك الدنله  دحى كصول،ل وإن لب ي نع تذ« الفتنسهون  ى م ت»كمأ  ى الف م الثأل ل ودنوان، 
مس وجوا وعض النقأط الدى نحدقى نحس وتو  ههأ تألقول وأن ال  مممممممتيهسل حكومةً وشمممممممعبًأل لب يكونوا 

كن  إلى… نوا دحى دحب وقنومهأمسممدعنيس ل واجهة الح حة الفتنسممهة مواجهةً دسممكتيةً منظ ةً وم لب يكو
ا األسممممطول الفتنسممممى وغدة قبألة السممممواحم ال  ممممتيةل وكنهب لهذا قن انهوموا سممممتيعأ كمأم الجهش  َهكَوج
الفتنسممممممى الذي تأن مسممممممححأ ومنهوأ دحى كصممممممول الحتب الحنيثةل دحى حهس تأن ال  ألهك يحأهوون، 

لب يثبدوا  ى ال هنان إا قحهال ت أ تو وأسمممممممألهى دفأ دحههأ الومس وكتم دحههأ النتت وشمممممممتبل ولذلك 
ض دس تذا الخوي وجعم حهأة الفتنسممههس جحه أ  معتوفل وإِْن كا  ال قأومة الوطنهة اوهتأ الذي دوه
 ه ب الدفوق الذي تأنوا يد دعون و، دسكتيأ وإااهيأ ودح هأل وتأن لح  ألهك مسأت دهب  ههأ تب كيضأ.

كنهأ إأالة »هس قن دبهتوا دس كتنا هب مس احدالل م ممممت وـمممممممممممومس الدنله  قَْولج الكأكى إن الفتنسممممه
ك.  أي شممممتيعة كحك الدى جأء 52رأ « ال  ألهك وكتكهى ايوان مندخى لحكب البالا وكطبهق الشممممتيعة

الفتنسممممهون لدطبهقهأ؟ وكي حكب تأنوا يتينون كن يعهنون ألونأء م ممممت؟ تم سمممم ع كحن كن الحنكة كتمى 
وطهبد، وصفأء نهد، وهتأ ة قحب، الدى ا يشك  ههأ إا جأحن معأننل يظس تدأتهت؟ إن ال سدشأه الكونىل 

كن و سممدطأد، كتوهع الناىتةي وتو تنأ يندقن ال  ممتيهس اندقأاا شممنينال وكنأ مع،ل ألنهب لب يقفوا  ى وج، 
. سااسمممدبناا ال  حوتى الذي كوصمممحهب إلى تذن الهوي ة وذلك الهوان الذي لب يدوقل كقتيبأ منذ ذلك الحه

لكس سهأاة ال سدشأه الكونى قن اندقن ال  تيهس كيضأ لعك  تذا السبىل كا وتو كنهب تبوا ثأىتيس  ى 
وج، ال جتمهس الفتنسههسل  أنن ع  ى  أصم مس السختية والدبكهت والدعنهل ألنهب  عحوا ذلك. والسبى 

فتة ل  ممتيون الظح ة الكتو كن الفتنسممههسل ت أ ي مموهتبل لب ي ممنعوا شممه أ ي كس كن يدعحم و، دحههب ا
 الذيس اْددَنَْوا دحى كمالتهب واسدهوكوا وهب حهس شأموا كنهب  ى طتيقهب إلى اانكسأك مس م ت.
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لقن تأن سمممممهأاة ال سمممممدشمممممأه يتين مس الثأىتيس كن يندظتوا حدى ككون لنيهب لجأن ومنظ أ  كخطق 
ن سممممهطول دقواا ودقواال إذ كيس لنشممممأط ال قأومة ومحأهوة الفتنسممممه ل وتو مأ يعنى كن ااندظأه تأ

ل  مممممممت آن ذ الفكت والدخطهق الالأم لدحك الع حهة؟ لقن تى النأس وبأد  مس اينهب  أذاقوا ال جتمهس 
الغواة مس ال  أىى والباليأ دحى قنه مأ اسدطأدوا اون حذلقأ  إندحهجنسهة مأسخة ا كقنم وا كؤختل 

أ مس كحالس ال كأكى والقهوا  والدى يندقن  تيق مس حذلقأ  كنظهتية مس كحك الدى يبتع  ههأ نفت من
ال ندسممبهس إلهنأ تذن األيأم دحى كسممأسممهأ كوطأل ال قأومة  ى ك غأنسممدأن والعتاق و حسممطهس ألنهب اهككبوا 
تذا الخطأ كو ذاك م أ ا كبتك من، كية مقأومة  ى األهضل نأسهس وم مدنأسهس ومدجأتحهس ويال  الجحهب 

بًّأ دحى هؤوس كتحهنأ  ى كحك البالا مس كنمهته الدى ي ممبهأ العنو ا ل ممههونى واألمتيكى والبتيطأنى صممَ
لحبهو  وال ناهس وال سمممأجن وكقدهمه لألطفأل والنسمممأء والتجألل واددناءه دحى األدتاض ووَْقته لحبطون 
ْجسه لألحتاه الشممممت أء  ى معدقال   ظهعة متدبة وقذهة مفحشممممة لب يعتف الدأهي  لهأ نظهتا.  ا ووسممممَ

يخطئ كحالس ال قأتى كونا  هفدحوا ك واتهب النجسمممممممة القبهحة كونا وكح ة حق يندقنون  ههأ ال سمممممممدع تل 
وتمأننمأ ومنأاء معتتمة وهس شمممممممهمأطهس رتب وطبهعمة الحمأل هجمألنمأ وكوطمألنمأ ال همأمهسك ومالىكمة ري ثحهب 

 ال جتمون ال حعونون  ى تم تدأب مس كمتيكأن وصهأينة ووتيطأن و هتتبك.

ى  ولقن  ِسَى ال فكت الكونىه كن، تو نفس، وعظ ة لسأن، قن ذتت  ى الف م ال س َّ تنسى الخطأب الف»نَ
كن الفتنسههس تأنوا يغهتون مس خطأوهب كبعأ لدغهت الوقت والظتوفل وَمنََحهب لهذا السبى « لح  تيهس

عظه ة لعبة مس دحى كسممأس كنهب تأنوا وادهس لقوادن الحعبة وحأ ظهس ألصممولهأ روتأن احدالل م ممت ال
الحعىي و سمممت تح ةً كختت مس ك وان القأىحهس وهأيك   قن قألوا مثال  ى البناية إنهب جأءوا لدخحهت م مممت 
مس ال  ألهك الخأهجهس دحى السحطأن ولدطبهق الشتيعة وااندقأم لإلسالم مس  تسأن ال عبن الن أهي. 

أنهب واكه وتب وألغبأوة والجهم وااسممممممدبناا لكنهب ونلوا تذا الكالم وعن ذلك  هأج وا العث أنههس وسممممممحط
وأل  مممتيهس وظح هب لهبل واخحوا األأتت وخهولهب النجسمممة مثحهب وامتوا ال سمممأجن. ت أ كنهب قن دو وا 
كواً دحى وكت الجبتيممة لده ه  ال  مممممممتيهس مس الوقوف  ى وجمم، مخططممأكهب وكط ممأدهب وممأددبممأه كن 

األأل  ال معنى ل قأومد، وا جنوي مس الثوهة دحه،ل احداللهب ل  مممممممت تو مس األموه ال قنوهة منذ 
لهنقحبوا  ه أ وعن دحى تذن العقهنة اادهس ال  مممممممتيهس كنفسمممممممهب إلى كن يأخذوا أمأم ال بأاهة  ى كينيهب 

 إل .… ويهبوا ويدخح وا مس العث أنههس وال  ألهك

فأقأ ن ويخأادون وينأ قون نومعنى ذلك كنهب حهس قألوا إنهب يتينون كطبهق الشتيعة إن أ تأنوا يكذوو
خبهثأ مثحهبل وكن ال  ممتيهس حهس لب ي ممنقوتب وثأهوا دحههب وتبهنوتب الخسممأىت إن أ تأنوا يدبعون دهس 
العقم والحك ةل ولو تأنوا  عحوا  هت تذا لكأنوا مس الضممألهس الخأسممتيس. ومه أ يجْؤَخْذ دحههب مس كخطأء 

دش أوي كن يس ى كوطأل ال قأومة الوطنهةل تو كشتف   ال هيى كن ظجْفت كحقت حشتة  ههبل ت أ يحى
ْتنَن الحظوة وت مممممممأتب الحقهتي و ى  مس هقبة كي و ن ل هب يبهع نفسممممممم، ألدناء النيس والوطس ويجعم وج

هس ي سه دحهنأ تأكبنأ الكونىه وأن ال جتم« الدتكهبأ  اإلااهية واإلنشممأءا  ال أاية»الف ممم ال عنون وأسممب 
ى م ت ألول متة ايوانأ مندخبأ لحكب البالا اون كن يبذل ال  تيون كي جهن  ى الفتنسه  قن كقأموا  
رتم كذتتون إدالنأك، الدى تأنت شأىعة « Topsكجوْو   »مثم « حأجة وبال  تنني»تذا السبهم. يعنى  

شعوب تأنوا يع حون  عال دحى كن   ى ث أنهنأ  القتن البأىن؟ك. وتأن ال جتمهس القدحة م أصى امأء ال
حكب ال  مممممممتيون كنفسمممممممهب وأنفسمممممممهب  جأءوا مس والاتب البعهنة وكنفقوا األموال الطأىحة لهذا الغتض ي

اإلنسمممممممأنى الكتيبي لقن اخم الفتنسمممممممهون الجواىت ووَقجوا  ههأ مأىة وثالثهس دأمأل   أذا  عحوا كثنأءتأ يأ 
ا مس س قبم. ودننمأ ختجوكتي؟ لقن اهككبوا مس الفظأىع والشمممممنأىع والدقدهم والدنمهت مأ لب نسممممم ع و، م

الجواىت  ى مند ل القتن العشتيس وعن كن  شحوا  ى إلحأقهأ وفتنسأ ونأًء دحى أد هب الوقي كنهأ جوء 
ى القحى وم كجْنِمه، مس  مس الدتاب الفتنسمممممممى رشمممممممو وا الفجوه والعهتيك تأنت كحك البالا  ى حأل كجبَكهِ

 الدخحل والفقت والجهم والقذاهة وال تض والهواني
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لقن تأن نأوحهون مس كتبت ال سمممممممدبنيس  ى الدأهي ل وتأن يع م ااى أ دحى كأله، نفسممممممم، والع ممممممل 
وخ مموم،ل ولب يكس يطهق كن يسمم ع صمموكأ سمموي صمموك، حدى  ى  تنسممأ. ومس كقوال، الدى ككشممل دس 

طأن، حال ني الذي وحغد، تتاتهد، لحتكي اآلخت واحدقأهن لحشعوب الدى تدبت دحههأ األقناه كن كقع كحت س
تذن الكح ة الدى قألهأ دس تولننا حهس تأنت جوءا مس اإلمبتاطوهية الدى كقأمهأ وعن تتوو، مس م مممممت 

َجحَّالً وألعأه   كنأ لب كسمممدول دحى حكومة تولننا آلخذ هكي سمممكأن كمسمممدتاام وعن ذلك وكد م مأ يتينن »مج
ة مممأهس 567لهاللة العممنا را. لهحى دنممأنة الح حممة الفتنسمممممممهممة  كنويت كم كوويت؟ة تدممى ا« اآلختون
ك.  نذا تأن تذا تو هكي،  ى شممممممعى تولننا األوهوى الن ممممممتانىل  كهل يظس وعضل مس 148مة 1998

وِهيهةً  دبأقتة آخت أمس كن و سمممدطأدهب إقنأدنأ وأن ذلك األ أق تأن يتين لح  مممتيهس ال سمممح هس حهأةً شمممج
، ذلك األ أق وكجبمتن كن القسمممأوسمممة وهجأل ككفم لهب حكب والاتب وإااهة شمممؤونهأ وحتية كأمة؟ وِمْس كألم 

السممهأسممة  ى  تنسممأ تأنوا يد حقون، ك حقأ ق ه أ و ممهعأ مثحهب تقول كحن القسمم  إن نأوحهون م ثم هللا دحى 
األهضل وإن، واثق كن التب يأسممممل ألن، سممممبق كن كهسممممم ال سممممهي ل عت د، كن نأوحهون تأن كجنه وأن 

ف دظهب لحتب كن دبقتية خأهقة رمثم دبقتية نأوحهونك كسممممبهي إن، لشممممت»يكون اون،ل وتقول ق  آخت  
كمأ ال جتم األ أق  قن قأل  ى كوا مممممع «. خحق التب وونأوت  ثب اسمممممدتاك»ل وقول كحن جنتااك،  «ل،

ك. ثب 138ة 2رال تجع السمممأوقة «ي كنأ كدفهكب مس مقأهندى وألتب»أاىل إأاء نفأق تؤاء الشمممهأطهس  
 أوحهون قن د م دحى كن يحكب ال  تيون وحنتب وأنفسهبي دجبىييقول وعض العبأقتة إن ن

ومس الدنله  كيضمممممأ الدتتهول لني الكالم دس  وو الفتنسمممممه  ل  مممممتل دحى كنهب قن اندشمممممتوا  ى 
ا البضأىع وأسعأه ك حى مس قه دهأ الحقهقهة  األحهأء ونون سالك وكبسطوا مع النأس و أحكوتب واْشدََتوج

 ه أ تأن ال  تيون يسدغحون تذا الو ع  أخذوا يغشونهب  ى الشتاء والبهع  ريأ لحكتم ونبم النف يكل
رطبعأ ألنهب ل مممموأ كواا ل مممموأيكل وم ويعدنون دحى كموالهب روتأن، تأن لحفتنسممممههس كموال  ى 
م ممممت  هت مأ سممممتقون مس كتحهأيك. وي ممممم األمت إلى مني ا ي كس السممممكو  دحه، حهس يقول ال فكت 

. «ال  تيهس والفتنسههس محبة ومواة   أهوا تأنهب شعى واحن كو ج أدة واحنةقأمت وهس »الكونىه  
يأ لح  ممتيهس إذن مس تفأه نع ة إذ نسمموا كيأاي الفتنسممه  الكتي ة البهضممأء وقأوموتب لهختجوتب مس 

 والاتبي إن تذا لَضالل مبهس ودقوق ونكتان لحج هم هتهىي 

ى كواخت حك هب تأنوا قن وحغوا  ى الفسممممممأا والظحب مني إننأ مع الكأكى  ى كن ال  ألهك والعث أنههس  
وعهنال لكننأ ا نتكى دحى ذلك مأ يتكب، تو مس كن الحكب الفتنسمممممممى تأن يتين وألبالا خهتال ومس ثب مأ 
هك  تأن ال  أل . وإذا  كنله ل كوحقج هذا  قأض دحى ااحدالل الفتنسمممممممىل   وأل  مممممممتيهس ااند جنه  تأن ي

إن الفتنسههس ألظحب منهب وكشنع اسدبنااا. تم مأ  ى األمت كن  سأا األولهس والعث أنهون ظح ة مسدبنيس 
تأن  سأا الفو ىل كمأ  سأا الفتنسه  وظح هب  هو مس النوع ال نظب الذي يع م دحى نهى ثتوة البالا 

دأ الذي لب يكس يف« الكتومت»ك أمأل  أألمت إذن ت أ قأل حأ ن إوتاتهب  ى تتومت ووَْغه، وجبتوك،ل ذلك 
يذتهت ال  مممممتيهس و أ تأن الخنيو إسممممم أدهم يجدتح،  ى حقهب مس وغى واددناء دحى حهأكهب وحتيدهب 

 وكموالهب 

ب       ٌ ضذذذ   ف         د  هلن  فولل     ل    ف   
 

مل  ل  َّ ًمل م  بلت  ظ ل  ال    و   ح   ح    شذذذذذذذ 
 

سممحبل حبل مس  هت ال سممحب لح دالوة دحى كن ظحب الفتنسممه  يوين دحى ظحب ال  ألهك والعث أنههس وأن، ظ
 هو يقدتن ونتأنة الكتامة النينهة والوطنهةل وتذا مأ يجعم الظحب ك مممممممعأ أ مضمممممممأدفةي وقن كنب، تحهبت 

ض وأية »الكحى إلى تذال إذ قأل  ى خطأب ل، إلى حكومد،  ى  تنسأ   الدع ى اإلسالمى  ننأ ا يجَتوَّ
و ممبت نأ نل وا ك نع كقسممى العقووأ  سممكأن القتي وسممهحةل  هذا الشممعى ا يتي مسممهحههس يحك ون، إا 

ت وهنهب ك. 128ة 2رالسممأوقة « مس الثوهة دنن سمم أع كي خبت  ى  هت صممألحنأ كو كي  تمأن  ممننأ يجْنشممَ
ومع ذلك تح، لب يكس لني الفتنسمممممه  مأنع مس اقدسمممممأم الحكب مع ال  ألهكل إذ دتض تحهبت كحك الخطة 

ة 2ذلك حهس يتحم تو وجنوان دس م ممممممتي رالسمممممممأوقة تح، وعن  دحى متاا وك دحى كن يدتك ل، الحكب
 ك. كمأ إن تأن تنأك مس ا يََتْوَن هكينأ تذا وا يبألون وأاددبأه النينى كو يهد ون وأإلسالم 137 -136
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 هؤاء سممبهحهب  هت سممبهحنأل وا ي كس كن كحدقى السممبهالني ومس خطأوأ  تحهبت قأىن الح حة الفتنسممهة وعن 
أوحهون وحهمه نقدطل تذن الج حة الدى كبتتس وأجحى وتتأن دحى مني ال حبة الدى تأن الفتنسممممممهون  تاه ن

دويوي الجنتالل دحهنأ اآلن كن نع مممت م مممت ت أ يع مممت الشمممتودحى الحه ونة. ووعن كن نقوم »يكنونهأ لنأ  
 له،  ى تذنوأسممممممدخالأ تم شممممممىء مس نقوا إلى دهنهأ   نننأ وألكأا نكون قن ح ممممممحنأ دحى مأ نحدأت إ

 ك. 124ة 2رالسأوقة « الظتوف

وكمأ الودب وأن ال  ممممتيهس تأنوا يعهشممممون تب والفتنسممممهون  ى محبة ومواة تأنهب شممممعى واحن كو 
ج أدة واحنة  هو اسدبالن ا يجوأ دحى مس يد دع وأانى اهجأ  الذتأء. ذلك كن، إذا تأن وهس ال  تيهس 

معهب   تجع ذلك إمأ العجو وألنسممممبة لح ضممممطتيس كو مس يدناخم مع الفتنسممممههس ويدوسممممع  ى الدعأمم 
الخهأنة  ى حألة الخأىنهسل  كهل يحأججنأ ال ؤلل وهذا الو ممع الشممأذ؟ إن تم األمب الحتة ا كعتف  ى 
الدفأتب مع ال سممدع ت إا لغة واحنةل كا وتى لغة الجهأال وإا  ممأدت وكتحهأ الوحشي وتو مأ صممنع، 

هوا و، دهشمممة الفتنسمممههس  ى والانأ  ظهت تؤاء ال  مممتيون كتثت مس متة كثنأء  الح حة الفتنسمممهة ومتَّ
الكالب دحى حقهقدهبل إذ امتوا وكحتقوا تثهتا مس القتي وال نن وكحهأء القأتتة وجعحوا دألههأ سممأ حهأ 
وقدحوا األلوف مس كجناانأ الذيس لب يجنوا مس ال سممدشممأه دشمم أوي تح ة إن ممأفل  ضممال دس تح ة منك 

ل نأءي ذ تذن وث نأ متاهال  نأ ونبهه ل وال فكتون الكونهون ا كشمممممممغحهبل ت أ هكي ك كن التجم مفكت تونىه
ال سمممأىم ال ححهةل مسمممأىم الكتامة الوطنهة والعوة النينهة و مممتيبة النم الدى ا ون مس ا عهأ  ى سمممبهم 

 هتيااسدقاللي تذنل  ى نظت الفكت الكونىل كفأتأ  و الا  وسخأ أ  ا كسأوي َشْتَوي نَقِ 

وكيأ مأ يكس األمت  هأ تو ذا كحن ال سممؤولهس الفتنسممههس  ى م ممت يقول  ى هسممألة من، لحكومد،  ى 
ت أ يدكحب مسؤول آخت «. شعى م ت الذي تأن دحهنأ كن نَعجنهن صنيقأ كصبي  جأة دنوا لنأ»وأهي  إن 

 ن مموهة وامنهوه ثوها  القأتتة وال»رتو كألهأن السممهأسممى الفتنسممى الذي تأن م ممأحبأ لحح حةك دس 
الدى ذجوِي  ههأ تم الفتنسممههس رالذيس تأنوا  ى تذن ال ننكل وأإل ممأ ة إلى العنين مس حتتأ  الد تا الدى 

ووعن الحني  دس ال اليهس الدى نهبهأ الفتنسممممهون مس كجناانأ «. تحفنأ إخ أاتأ حهأة تثهت مس الشممممجعأن
السمممهطتة دحى م مممت كمت  ى  أية ال مممعووة  كن« الدألهأن»وقوة السمممالك والعسمممل واإلتتان يؤتن تذا 

جن حدى كننأ لب ن»لدعأهض دأاا  البحن وكقألهنن واين، مع مأ لني الفتنسممههس مس دأاا  وكقألهن وايسل و
اآلن إا وضمممعة هجأل يدحألفون معنأ كحألفأ مؤقدأ و هت مضممم ونل وضمممعة هجأل يََتْوَن كن م مممألحهب 

ااى أ وهدتتوننأ دنن كولى تواى نأ ألننأ  ى وحن شمممعب، تثهتل كد أشمممى مع م مممألحنأ. ومس ال ؤتن كنهب سممم
ت أ يطألعنأل  ى كقتيت لكحهبت وقواان دس األو مممممأع  ى م مممممت وعن تتب «. دحى كتبة ااسمممممدعناا لحثوهة
تهل نسممدطهع  ى حألة الهوي ة الحتوهة إنقأذ حهأة دشممتيس كلل جنني مس مو  »نأوحهونل الدسممأؤل الدألى  

نن جأمحهس وشممممممعى مس ال دع ممممممبهس الذيس يجهحون تم حقوق الحتوب والشممممممعوب محقق دحى كيني ج
شتة لنأ  ى تم مكأن د»ووأل ثم يقول مسؤول  تنسى آخت  ى كقتيتن دس الحألة  ى م ت  «. ال د نينة؟

را. لهحى دنأنة الح حة الفتنسممممممهة  ى محك ة الدأهي ة تدأب « آاف دنو خفىل وصممممممنيق واحن ظأتتي
 ك. 131ل 117 -113مة 1998ة كتدووت 574الهاللة العنا 

ى   يبنك ال ؤلل تالم، ودحخهت مأ كهاا كن « ثوهة ال  ممتيهس دحى الفتنسممههس»و ى الف ممم ال سمم َّ
ههس لب العالقة وهس ال  تيهس والفتنس»يغتس،  ى نفوسنأ ودقولنأ و  أىتنأ  ى الف م السأوق مس كن 

ن الجبتكى مأ يفهن كن تذن العالقة تأنت حسمممممممنة ككس مضمممممممطتوة مدعكتةل وم دحى العك   نن  ه أ ذتت
لب يقدحوا اددبأطأل ولب ي ممأاهوا وغشممومةل ولب يعدنوا وألعنلل … طهبة. سممأدن دحى ذلك كن الفتنسممههس

وإن أ كعأمحوا مع النأس وألحسممممنى وا عوا كث أن مأ تأنوا يشممممدتون و ممممبطوا ك ممممت أكهب وسممممكنوا وهس 
  أ  مأ اام الحأل تذلكل»ثب يعقى دحى ذلك مدسممأىال  «. إلههب ال  ممتيهس ولب يشمموشمموا دحههب كو يسممه وا
ثب يسدعتض هكي مس قأل وأن ال  تيهس قن قأوموا ااحدالل «. الذي دكهت صفو العالقة وهس الجأنبهس؟

الفتنسممى منذ البناية وكنهب قأموا وثوهكهسل مؤتنا كن ذلك  ممالل  ى  ممالل وكن ااندفأ ممدهس الحدهس قأم 
لب كوينا دحى كن ككونأ حتتدهس  أشمم دهس مس صممنع األووأ  والحتا هش والحشممتا ل  وه أ ال  ممتيون

وا دحى الدجأوأا  الدى وقعت كثنأءت أ مأاحأ الفتنسههس  ى تم  قتةل  ى الوقت الذي خسل  ه،  ومتتهِ
 وهللا   ياألهض وألثواه دأأيأ إلههب تم وحشهة وَمثْحَبَة حدى لقن اكه هب وألدعني دحى كموال الفتنسههسي إ
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ل وتأن كواا الكحى األو أا رنعب  كواا الكحى األو أال وإن َهِ َ ْت كنوفيك قن «كموال الفتنسممههس»
ْسح،  وهثوا تذن األموال دس كمهأكهب وآوأىهب ولب يستقوتأ مس والانأ وتأنوا يخططون لستقة البأقى وَت

  غتبل تسمممحهب هللا إلى نأه جهنب تب وتمإلى  تنسمممأ ت أ  عحوا وعن ذلك وقحهم  ى الجواىت ثب كون  وال
 مس يظأتتتب ويدخذ جأنبهبي 

وقن كنأسمممممى تأكبنأ النحتيت كن سمممممكو  الفتنسمممممههس رإن تأنوا قن سمممممكدوا  ى وناية الغوو  حب يؤذوا 
ال  مممتيهسك إن أ سمممبب، كن كحنا لب يكس قن وقل  ى طتيقهب مس ال واطنهس وعن  ظنوا كنهب نعأت يسمممهم 

وان الذوي والسممح  واالدهأمل لكنهب حهس كحققوا كنهب لهسمموا ونأاء نعأت مسممدأنَسممة وم ذوحهأ حهس يجىء ك
تبأ  كنطي وقتونهأ وكحطهب وأظال هأ  قن انقحبوا دحههب كقدهال و مممممممتوأ وألقنأومل ودحى وهوكهب كنمهتا 

كة كمأم مالىوكحطه أي وتكذا ككون اإلنسممممممأنهة الفتنسممممممهة الدى صممممممنَّع وهأ تأكبنأ الكونىه امأ نأ وتأننأ 
كطهأه ا يعت ون النن ي وتو مأ يكذهو، تالم القأاة الفتنسمممممههس الذي قتكنأن آنفأ تم الدكذيىل ولسممممموف 

 كسوق وعن قحهم ن وصأ مس الجبتكى ذاك، كوين ذلك ككذيبأي

ومس كدجى وك تب مأ قتك   ى تذا الف م اسدنالج تأكبنأل ل حة تجوم، دحى الثواه ال  تيهس 
ل ممحهبى الفتنسممىل وأن الجبتكى لب يسممدخنم لدحك ااندقأ ممة  ى ال تكهس الحدهس اشممدعحت  ممن ااحدالل ا
ل وإا  الي  حدكس «ي حتتممة»وممم « ثوهة» هه ممأ تح ممةَ  هللا كتبتي تكممذا ينبغى كن يكون الدفكهت الكونىه

حى أتب دالكح ة الدى اسمممممممدخنمهأ الجبتكى مأ ككونل  هم الكح ة تى الحأت ة لحفعم؟ كم تم الفعم تو الح
الكح ة؟ كتي مأذا يضممممهت لو سمممم هتج كنأ مثال تح دى تذن مقأا كو وحثأ كو اهاسممممة كو هسممممألة كو تدأوأ كو 
دت أ كو كعحهقأل كََويجغَههِت ذلك مس حقهقة كمتتأ شه أ؟ تال وكلل تالي وحدى لو تأن الجبتكى يق ن اندقأا 

مجهن ا يأكه، البأطم مس وهس يني، وا مس  الثوهة ولب يكس موا قأ دحى قهأمهأل تم تالم الجبتكى قتآن
خحف،؟ إن أ تو هكي مس اآلهاءي ودجهى دحى تم حأل كن يدخذ دشمم أوي مس تالم الجبتكى حجةل وتو 
الذي ا يعجب، كي شمممممىء  ى ثقأ دنأ العتوهة اإلسمممممالمهة الدى يندقت منهأ ويههنهأ ويودب كنهأ ثقأ ة كذن 

وتدأوأ  الجبتكى وطبهعة الحألكل ا ثقأ ة دقم ودحب وكححهم وسمممم أع وشممممأىعأ  رو أ  ى ذلك الجبتكى 
م أ سنأكى إله، كف هال  ه أ وعنل وا يعتف كن القأاة وال سؤولهس الفتنسههس  ى م ت كونأء الثقأ ة الدى 

 حسب أ قتكنأ  ى وعض الن وأ الدى« ثوهة»لهست س أدهة وا شفأتهة وا وطههخهة تأنوا يس ونهأ  
دو. ت أ كن تحهبت  ى كحن خطأوأك، إلى ال سممؤولهس  ى وأهي  قن وصممل شممعبنأ الكتيب اسممدشممهن  وهأ لح

ل «شعى ثأىت»الذي كوى الذل والهوان ه ب مأ تأن يعأنه، مس  عل دسكتي واقد أاي ودح ى وأن، 
را. لهحى دنأنة « الدوكت مسمممد تل والخوف مس الثوها  قأىب وأسمممد تاه»وحذه  ى خطأب آخت مس كن 

 كي121ل 119تنسهة  ى محك ة الدأهي ة الح حة الف

أ ل الدى يسممممدخنمهأ كيضمممم«قهأم»ودحى تم حأل  قن كطحق الجبتكى دحى الثوهة الفتنسممممهة ذاكهأ تح ة 
إن  لحدنقال  العسكتية.« حتتة»ألد أل ال قأومة والثوهة دحى الفتنسه   ى م تل ت أ اسدع م تح ة 

ل «تةحت»تأن د ت الجبتكى يس ه، كأهة  « وهةث»الحغة لدخدحل مس د ت لع تل ومأ نس ه، اآلن  
هع األول ل  فى هو«القهأم»وتذن كوا وعض الن وأ الدى يسدخنم  ههأ الجبتكى تح ة «. قهأمأ»وكأهة  
و ي كواختن تأنت اندقأل الشمم   لبتت ال هوان وتو ااددنال الختيفي »تـممممممممـمممممممم نقتك  1213مس دأم 

أوكهة. وذلك الهوم تأن اودناء قهأم الج هوه وبالاتب  جعحوا  شتع الفتنسأوية  ي د م دهنتب وبتتة األ
وتثهت مس النأس ذوحوتبل و ي »تـمممممـممممم  1213و ى ج أاي األولى مس دأم «. ذلك الهوم دهنًا وكأهيًخأ

وحت النهم قذ وتبل ومأ   ي تذيس الهومهس ومأ وعنت أ كمب تثهتة ا يح مممممممي دناتأ إا هللال وطأل 
ونألوا مس ال سممح هس ق ممنتب ومتااتب. وكصممبي يوم األهوع  تتى  ه، ال شممأي   وألكفتة وغههب ودنأاتبل

كج ع وذتبوا لبهت صمممممأه  دسمممممكت وقأوحونل وخأطبون  ي العفو واطفونل والد سممممموا من، كمأنًأ تأ هًأل 
ودفًوا ينأاون و، وألحغدهس شمممأ هًأل لدط  س وذلك قحوب التدهةل ويسمممكس هودهب مس تذن التأيهةل  ودنتب 

ا مشممممممووًأ وألدسممممممويلل وطألبهب وألدبههس والدعتيلل د س كسممممممبى مس ال دع  هس  ي إثأهة العوامل ودنً 
و ي يوم الخ ه  حضت تبهت »تـمممممممـممممممم  1213و ى هجى مس دأم «. وحت هب دحى الخالف والقهأم

الفتنسممه  الذ  ونأحهة قحهوب وصممحبد، سممحه أن الشممواهوي شممه  النأحهة وتبهتتأل  ح أ حضممت حبسممون 
 . قهم إنهب دثتوا ل، دحى مكدوب كهسح، وقت الفدنة السأوقة الى ستيأقوس لهنهض كتم كحك وألقحعة
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 و ى ال حتم مس دأم. «النواحي  ي القهأم ويأمتتب وألحضممموه وقت كن يتي الغحبة دحى الفتنسمممه 
ن وكهبو تذا تو الذ  تأن حضت الى إسالمبول وألهنية الدي مس ج حدهأ طأىتان يدكح أ»تـممممممـمممممم  1214

وألهننية والسممتيت وال نبت مس خشممى العوا وطحى من، اإلمناا وال عأونة دحى اانكحهو ال حأهوهس ل،  ي 
كيأم السممممحطأن دبن الح هنل وقن  1202وذلك  ي سممممنة … والان  ودنون وَمنَّْون وتدبوا ل، كوهاقًأ وكوامتَ 

كبأد،  ي كخت لطهل ونيع سمممممبقت اإلشمممممأهة إله،  ي حوااث كحك السمممممنة. وتو هجم تأن مقعنًا كح ح، ك
ال ممنعة دحى كدنأقهب. ثب إن، كوج، الى والا  تانسممأ واجد ع وسممحطأنهأل وذلك قبم حضمموهن إلى م ممتل 
قنم  حن  هتت أل وهجع الى والان دحى طتيق القحوم.  ح أ  ع، دحى كمت  ي السمممممممت لب يطحع ك واكفق م

قهأم الج هوهل وك حك، خوانة تدى  الفتنسمممممأوية ل  مممممت تأكب، تبهتتب وذلك السمممممت ألن، اطحع دحه، دنن
و ي خأمس، تأن دهن ال حهىل وتو اندقأل الش   »تـممممـمممم  1215و ى هوهع الثأنى مس دأم «. السحطأن

لبتت ال هوان وااددنال الختيفيل وتو كول سمممنة الفتنسمممه ل وتي السمممنة الدأسمممعة مس كأهي  قهأمهبل 
و ي »تـممـمم  1216و ى صفت مس دأم «. سنو ويس ى دننتب تذا الشهت  وننمههتل وذلك يوم دهنتب ال

يوم ااثنهس ثألث، ح ممحت الج عهة وألنيوان وحضممت الدجأه ومشممأي  الحأها  واآل أل وحضممت مكدوب 
مس وحهأه قأى قأم خطأوًأ وأألهوأب النيوان والحأ تيس يذتت  ه، كن حضت إله، مكدوب مس تبهتتب منووًأ 

ل مضممممم ون، كن، طهى وخهتل هب مس طتيق البتيةوأإلسمممممكننهية صمممممحبة تجأنة  تنسمممممه  وصمممممحوا إله
واألقوا  تثهتة دننتب يأكي وهأ العتوأن إلههب. ووحغهب خبت وصول د أهة متاتى الفتنسأوية الى وحت 
الخوه وكنهأ مس قتيى ك م ااسكننهيةل وكن الع أهة حأهوت والا اانكحهو واسدولت دحى شقة تبهتة 

 نممأ واوموا دحى تممنوىكب وسمممممممكونكب... إلى آخت مممأ  همم، مس منهممأل  كونوا مط  نهس الخممأطت مس طت
الد ويهأ . وتم ذلك لسممممكون النأس وخو ًأ مس قهأمهب  ي تذن الحألة. وتأن وصممممول تذا ال كدوب وعن 

واآلن إلى نت آخت اسممدخنم  .«نهل وكهوعهس يوًمأ مس انقطأع كخبأهن مس اإلسممكننهية. وا كصممم لذلك
صممممفًأ لدنقال  الفتنسممممههس العسممممكتيةل وتو مأخوذ م أ تدب، دس حوااث و« حتتة» ه، الجبتكى تح ة 
و ي لهحة ااثنهس حأا  دشتن وها  كخبأه ومكأكهى مع السعأة لبعض »تـممممممـمممممم  1214صفت مس دأم 

النأس مس ااسكننهية وكوي قهتل وكخبتوا وأن، وها  متاتى  ههأ دسكت دث أنهة الى كوي قهت  دبهس كن 
مس و«. يدهب الى البت الغتوي وسمممبى ذلك. وكخذوا صمممحبدهب جتج  الجوتت حتتة الفتنسمممأوية وكعن

نأحهة األختي نتي الجبتكى يسمممممممدع م تح ة  ًفأ لحفدس واانقالوأ  ت أ  ى « ثوهة»و« ثأه»ال َوصمممممممْ
ـ  2002ذو القعنة لعأم »الن وأ الدألهة   ـ و ي يوم الثالثأء ثأه ج أدة الشوام ووعض ال غأهوة … ت
ه  العتوسمممي وسمممبى الجتايةل وقفحوا  ي وجه، وأب الجأمع وتو خأهت يتين الذتأب وأألأتت دحى الشممم

وعن تالم وصمممممممهأك ومنعون مس الختوتل  تجع الى هواق ال غأهوة وجح  و، إلى الغتوب ثب كخحت 
منهب وهتى الى وهد،. ولب يفدحوا الجأمع وكصمممبحوا  ختجوا الى السممموق وكمتوا النأس وغحق النتأتهس. 

كنت الذ  كأمتتب وذلك وكتينون كحتيك الفدس دحهنأل   إلى إسمم عهم وك وككحب مع،  قأل ل، وذتى الشممه 
أ وصمممممحبد، وعض  ومنكب كنأس يذتبون الى كخ مممممأمنأ ويعواون.  دبتك مس ذلك  حب يقبمل وذتى كيضمممممً
ال دع  هس إلى البأشمممممممأ وحضمممممممتة إسممممممم عهم وكل  قأل البأشمممممممأ مثم ذلك وطحى الذيس يثهتون الفدس مس 

جأوهيس لهؤاوهب وينفههب   أنعوا  ي ذلك. ثب ذتبوا إلى دحي وك الن دتااهل وتو النأظت دحى الجأمعل ال 
 دال  ي القضمممهة وصمممألي إسممم عهم وكل وكجتوا لهب األخبأه وعن مشمممقة وتالم مس جن  مأ كقنم. وامدنع 

و ي … تـمممـممم   1218ال حتم لعأم . »«الشه  العتوسي مس اخول الجأمع كيأًمأ وقتك اهس، وأل ألحهة
يوم الج عة سممأوع، ثأه  العسممكت وحضممتوا إلى وهت الن دتااه  أجد عوا وألحو  وقفحوا وأب القهطون 
وطتاوا القواسمممةل وطحع ج ع منهب  وقفوا وفسمممحة ال كأن الجأل  و، الن دتااه. واخم كهوعة منهب دنن 

السممممدهس كلل قت .  نمأ كن كأخذوتأ الن دتااه  كح ون  ي إنجأأ الودنل  قأل لهب  إن، اجد ع دنن  نحو 
كو ك ممممبتوا تب يوم حدى يك م لكب ال طحوب.  قألوا  اون مس الدشممممههمل  نن العسممممكت كحقحقوا مس طول 
ال وادهن.  كدى وهقة وكهسمممحهأ الى البأشمممأ وأن يتسمممم إله، جأنى اهاتب كك حة لحقنه الحأصمممم دننن  ي 

آذن ون ع شيء.  نمأ كن يختجوا ويسأ توا مس وحن  كو الخوينةل  تجع التسول وتو يقول  ا كا ع وا 
قن امدأل  هت  ه، وكخبتن كن الب ل،  اهجع إل قأل  لك الجواب  وذ مأ هجع  نن ون مس قدحهب دس آختتب.  ع ا 
وألعسأتت  وق وكحتل وكني مح وه وهنهب.  عنن وصول ال تسأل وقبم هجود، كمت البأشأ وأن ينيتوا 

  دتااه ودحى العسكت.   أ يشعت الن دتااه إا وجحهة وقعت وهس يني،ل ال نا ع ويضتووتأ دحى وهت الن
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 قأم مس مجحسمم، الى مجح  آختل وكدأوع التمي واشممدعحت النهتان  ي البهت و ي الكشممك الذ  كنشممأن 
وبهت جنن ال جأوه لبهد، وتو مس الخشمممممممى والحجنة مس  هت وهأض  حب يك مل  ألدهى وألنأه  نول إلى 

دس و«. ا محهطة و،. ووأ  كحت السممماللب إلى ال مممبأكل ونهى العسمممكت الخوينة والبهتكسمممفمل واألهنؤ
ـل وتأن قن كولى تشو هة الغتوهة وال نو هة وونى  1140األمهت دحى وك ال عتوف وألهنني دأم و أة  ـ ت

أه  ح أ اسدوحش جتت  مس ذ  الفق»يقول الجبتكى   سويل ونظت الخأصكهة وأمت سحطأني قهن حهأك،ل
جتا دحه، وتو  ي تشمممو هة ال نو هة تتب وحضمممت إلى م مممت واخم دنن دحي وك الهنن  ال ذتوهل و

 أخفأن دننن خ سممممممة وسممممممدهس يوًمأل ثب اندقم إلى مكأن آخت وال دتجب يكدب كمتن  ه،ل وجتت  وككبأد، 
ودول جتت  مح ن وأشمممأ وحضمممت دحي وأشمممأ واوتوا كمت  .يدجسمممسمممون ويفح مممون دحه، لهال ونهأًها

ذ  الفقأه مع دث أن تدخنا الغأأا حي وكحضتوا إلههب ال دتجب وصنهون لذلك وكدأنون وأل ألل ظهوه 
و دي وهد، وج ع إله، اايواظهة والخأمحهس مس دشمممممممهتكهبل وتد وا كمتتب وثأهوا ثوهة واحنة وكأالوا 

ـممممممممم  تـممممممممم 1218. ووأل ثم نجنن يقول دس و أة األمهت ه ممموان تدخنا إوتاتهب وك دأم «اولة جتت 
واسد ت دحى حألد، معنواًا  ي كهوأب التيأسةل وكأكي األمتاء إلى ااهنل ولب يول حدى ثأه  العسكت »

   أ ال شكحة إذن؟ .«دحى مس وألبحنة مس األمتاء

إن الذي يقتك مأ تدب، دش أوي دس ثوهة ال  تيهس دحى ال جتمهس الفتنسههس يخهَّم ل، كن، لب يَقجْب وهأ 
طأق جن محنوا وحه  إن مأ  عح، تؤاء األووأ  تأن شممممذوذا ونشممممأأا دحى النغ ة إا األووأ ل و ى ن

العأمةل نغ ة الت أ وأاحدالل وال واة وال حبة الدى تأنت قأى ة وهس ال  تيهس والفتنسههسي وتو وهذا 
 يدغأ م دس الحقهقة الدى كفقأ دهس تم مكأوت يتين كن يويس البأطم وألدنله  ويكسمممممممت التوك ال عنوية
ويقضممى دحى النودة النينهة الدى اسممدطأدت كن كعوض تم نق ممأن  ى ظتوف م ممت آنذاك. لقن تأن 
ال هوان  ى صمممألي الفتنسمممههس  ى تم شمممىءل مأ دنا شمممه أ واحنا تو كن التوك النينهةل ه ب اانحطأط 

تى الدى  ةالذي تأن يحل البالال تأنت ا كوال  ههأ وقهة صمممألحة مسمممدكنة  ى كد أق النفوس. وتذن البقه
كنست ال  تيهس كنهب  عفأء دسكتيأ واقد أايأ وا عدهب إلى مقأومة تؤاء الكالب منذ البناية وكم مأ 
كوكوا مس قوة ه ب كن، وألنسبة ل أ تأن لني الفتنسههس لب يكس شه أ مذتوهال لكنهب قن كدذهوا إلى هللا مس 

اادى الجهأا. ت أ كن تذن البقهة كيضمممأ لب  كنفسمممهب  حب ينختوا وسمممعأل وتأنوا يسمممأهدون ااى أ إلى كحبهة
كندهب يهنكون ويخحنون لحنوم ر ى العسمممممممم؟ ا ومك  ى ال جأهي الدى يتين وعض النأس لهب كن يظحوا 
تون شخهتا د هقأ حدى يسدطهع ااسدع أه كن يندهى مس مه د، اإلجتامهةل وم تهَّجدهب  نأى هس  ههأ يشخه

هس ال دحضتيس  ى كسألهى الستقة والنهى وكنمهت البالا والنفوس دحى جالايهب الجنال جالايهب ال نظ 
 والعبأا والعقأىن والعواىن وتم شىء ي كس كو ا ي كس ك وهني

تذلك  نن ال  ممتيهس ج هعأ قن سممأت وا  ى تذن الثوهة الدى د ت تم كهجأء البالا ولب كقد ممت دحى 
الفتنسممممههس كي أ إهتأق حسممممب أ يقول القأتتة وحنتأ ت أ كقول تح أ  ال سممممدشممممأه دشمممم أويل وكهتقت 

الفتنسهون كنفسهب م أ سوف نشهت إله،  ه أ يحى دحى دك  مأ يقول األسدأذ دش أوي كيضأل إذ يحأول 
كن يوت نأ كن، لب كأ  لح  مممتيهس إا وألووأل والنكألي صمممحهي كن الفتنسمممههس لب ينختوا كي وحشمممهة كو 

مأ يتين ال مم مع الثوهةل وتذا  عأ هأس  ى القحوب وكن إجتام  ى الد ق، كن يوهع ال  سمممممممدع ت دس طتي
حأل كن ثوهكهب سمممممممدجْنِول وهب األذي واآلام  عة ال يقضمممممممى دحى هوك الثوهة. لكس الثواه يعت ون وطبه
والخسممأىت وسممدجْوِتق منهب األهواكل إا كن تذا ا يَثْنِهَهب دس ثوهكهب وا يقدم  ههب هوك العوة والكتامة 

هة. ووهذا ينجحون  ى إ شأل ال خطق ااسدع أهي الجهن ىل إذ يدهقس ال سدع ت والح هة النينهة والوطن
كن، ا قتاه ل،  ى النيأه وكن، مه أ يفعم  حه  ذلك و بحغ، شمممه أ مس  أيأك، الوحشمممهةل وتذا تو السمممبهم 

 الوحهن ال ؤاي إلى الدخحت مس ااحدالل حدى لو طأل األمن وعض الشىءي 

ا  ى وعض ك ممممممت أكهب  حه  معنى تذا كونا كن ننيس الثوهة والثواهل وم وإذا تأن الثواه قن كسممممممأءو
دحهنأ كن ننت دحى وج، الخطن اون كشمممممممنهع كو كحطهب لحنفوسل واون كن نجثْنَِى وألكذب والبأطم دحى 
ال سممدع تيس القدحة الح مموأ ال جتمهس مه أ تأن مسممدواتب الحضممأهي وكقنمهب العسممكتي واإلااهي. 

 لنأ وا ي كس كن يكون يومأ  ى خنمدنأل وم تو كااة لقدحنأ ونهبنأ وكتتهعنأ وإذالنأ  إن تذا الدحضت له 
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ومحو ايننأ مس نفوسممممممنأ ومس األهض ج هعأ واسممممممدعبأا ال نخووى القحوب مس وهننأ يسممممممبهحون وح ن 
حون صوهكهب الوحشهة القبهحة البشعة كمال  ى إطفأء نأه الثوهة ال بأهتة  ى كهو حنأي اال جتمهس ويج ه

ويكفى الثواه  ختال ه ب مأ قن يكونون اجدتحون مس كق مممممهت وإسمممممأءةل كنهب جأاوا وكم مأ  ى َجْعبدهب 
وا»مس إمكأنأ  دحى قحدهأ و مممممممعفهأل  قني أ قهم   وا مس ال وجج كمأ الع الء ال دنوهون الذيس «ي الجج

ية  هؤاء كو  هأ مأ ن أا حقتاءل وإن كوت وا يوالسمممممممون مع األدناء ويذتبون  ى كواية الدحذلق لغهت 
 األ بهأء مس كمثألهب كنهب تب األذتهأء الحوذدهوني 

وتذن التوك الجهأاية تى الدى كختجت قوا  ااحدالل مس تم كهض دتوهة وإسمممالمهة. كمأ إذا تأن 
ااسممدع أه قن ك حي مس اسممدقطأب دنا مس الحكأم مس وهاء ظهوه شممعووهب ودأا مس خاللهب متة كختي 

نبغى كن كدناهك الشممممعوب تذن الثغتة وكن كسممممن األوواب السممممتية الدى  ممممههعت دحههأ ث أه إلى البالا  ه
جهأاتأ وك شمممحت مأ وذلد، مس جهوا تتي ة ودظه ةل وإا  سمممهطول لهم ااحدالل الذي حق وكحكح، دحى 

بةل هوالا األ غأن والتا نيس ومس قبم ذلك  ى األهض الدى وأهك هللا  ههأ لحعأل هسل كهض  حسمممطهس السمممح
وسوف يندشت منهأ تأندشأه الَجَتب إلى وقهة والا اإلسالمل وحهن ذ  ألعفأء دحى تم شىءل وسوف يكون 
الحسممأب اإللهى لنأ ج هعأ  ى مندهى السمموء والعنلل وَحقه كن يفعم سممبحأن، ذلك وعبأان ال دبحنيس الذيس 

  ححهب ال أهقون ال نلسوني

بت الدى خ مممت لهأ سمممهأاة ال سمممدشمممأه   مممال تأمال وإلى جأنى مأ مت تنأك قضمممهة قدم الكحى تحه
ل تذا البطم ال غواه الذي يحتأ َتْونِهمنأ دحى كحطه  وطولد، وكشوي، «محأت ة سحه أن الححبى»وعنوان 

سمم عد، والقول وأن، لب يكس مجأتنا وطنهأل ونأء دحى مأ نشممتن الفتنسممهون األوسممأع مس وقأىع ال حأت ة 
وهأ ويودج هؤوسممممنأ وألكالم د أ كعكسمممم، مس كحضممممت الغواةل  هب ا  الدى يطنى سممممهأاك،  ى اإلشممممأاة

إل ل مع كنهبل ونقتاهن تو نفس،ل قن اسدخنموا كسألهى … وكخذه وهاه « سهس وجهب»يعأقبون كحنا إا وعن 
سكن، دجْحهأ الجنأنل واَْ ِع، إلى ااددتاف و أ  ْغِق دحى وطحنأ ال غواهل ه ى هللا دن، وك ضَّ الدعذيى  ى ال

 ينونل  أيس الدحضت تنأ؟ يت

سمممهقول  لكس تذن تى الطتيقة الدى تأنت مدبعة  ى م مممت آنذاك. ونحس ا نتين كن نضمممهع وقدنأ  ى 
الجنال  ى ذلكل لكننأ ندسممأءل   بأي حق يودجنأ الكأكى إذن وحضممأهة الفتنسممه  واحدتامهب لحقوانهس؟ 

لدوحشي ثب إن الطتيقة الدى كجْدِنم وهأ إن ذلك تح، له  إا قشمممممتة سمممممطحهة كخفى البتوتية واله جهة وا
البطم الححبى تى كيضمممممممأ مس الناىم الكأشمممممممفة الدى كفضمممممممي كول ك األو أاي لقن كحتقوا ينن ثب كاخحوا 
ق كمعأءن ومعنك، ومتي ، وححق، و  ، ومخ، وثََقَى ج ج د، ونفذ منهأ ريأ  الخأأوق  ى اوتن حدى موَّ

كتنك وكنأ كتدى تذن السطوه مس التدى الفظهع الذي كشعت و، لطهل الحطل يأ هبي إننى ا كسدطهع كن 
كثنأء قتاءة ذلك الوصلي الحهب ا كتحب تم مس اشدتك  ى كعذيى التجمل وخذ معهب وعوكك وجبتوكك 
كول ك الذيس يحأولون كشممممممموي، األوطأل ال جأتنيسيكل ثب كتتوا جثد، وجث  أمالى، النبالء الكتام  ى 

 هح هب هللا هح ة واسعة وَجَحَب مس قدحوتب ومس ينا عون دس قَدَحدهبيالعتاء لهأتحهأ الطهتي 

تأن ينبغى كن  لذيس  وم تب ا ح، كنهب له  لهب حق كصمممممممال  ى محأت ة الححبىل  تذا ت عن  وا نن  و
بنإ  ونأاء م نأ  عنل. لكن نت األموه كجتي دحى كسممممممم  ال نطق وال تأ حأَت وا ا تو لو  تم »ي يأ القوي 

 أمتيكأ قن حأولت  ى البناية كن يكون  ووتأ لحعتاق كحت مظحة األمب ال دحنة ووأل نأسبة «ي الضعهل
والقأنون النولى ألنهأ ريأ تبني دحههأيك اولة مدحضممممتة ا كحدهب األوطأن وكسممممحق البشممممت إا و بأهتة 

تاق العالقأنون وقوادن القأنون. لكنهأ ل أ كدهأتأ األمت قألت  ى  هت مأ حهأء وا خجم  إننأ ذاتبون إلى 
حدى لو ه ضممت األمب ال دحنة ذلك. وقن تأني ثب يكح نأ وعضممهب دس احدتام الحضممأهة الغتوهة لحقأنوني 
كي قأنون تذا يأ كوأ قأنون كنت وتو؟ لهسمممممت تنأك إا شمممممتيعة الغأبل ودحى ال سمممممح هس كن يفه وا تذا 

يفه وا كيضممأ كن الننهأل ويد ممت وا دحى كسممأس من،ل وإا  ممأدوا. واون كن « ححقة  ى كذنهب»ويدخذون 
  ى الدعأمم مع تؤاء الوحو ل إمأ  ألى كو مغحوبل وا مكأن لحتح ة والحق والقأنون لنيهبل الحهب 
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إا دننمأ يجْجِحبون دحهنأ ويحأولون كن يتوكونأ دس طتيق صمممممممبهأنهب ال ننسمممممممهس وهننأ  ى تم مكأن 
ته نأ وقه نأ ووحبحدنأ مس خالل و ممممعنأ والذيس كخذوا دحى دأكقهب إشممممأدة اا ممممطتاب والشممممك  ى مفأ

 مو ع ااكهأم ااى أل وتأننأ دحى خطنه اأبل وكول ك األو أا دحى صوابه ااىبي

إن الححبى تو وطم قومى واينى حدى لو تأن مأ كهاا الكأكى كن يقنعنأ و، صمممممممحهحأ مس كن، لب يكس 
ال سممؤولهس األكتاك  ى الشممأم مقأوم  ت مم، الجهأا  ى سممبهم هللال وم تأن قأكال مأجوها مس قِبَم وعض 

إأالة الظحب الواقع دحى كوه، تنأك. سمممأ دتض كن الححبى لب يكس تذلك  حسمممىل وم تأن تأ تا اوس تأ تل 
وتأن قأكال متكوقأ. ك ال ينبغى كن ك تك و أ صنعد، ينان مس كخحهت م ت وال  تيهس مس الكحى تحهبت 

دهش  ى كهض الكنأنة وكن م ت لهست ولس ككون كونا لق ة  وإ هأم الفتنسه  الكالب وأنهب لس يهنأ لهب
َشنَّع و، دحى الححبى دحه، هح ة هللا؟ ثب إن الكأكى الكونىه يضع  سأىغة  ى ححوقهب النجسة؟ كوتذا م أ يج
ال سممألة و ممعأ خأط أ متة كختي حهس يدسممأءل  تم يحق لح سممحب كن يقدم تأ تا ل جتا كن، تأ ت لب يقع 

 موتقًأ وذلك هوحأ إنسأنهة وتي ة؟ يأ حتامي قطهعت قحبى يأ هجميمن، دنوان دحه،ل 

وتو نف  ال نطق الذي نسمممم ع، اآلن مس وعض ال ندسممممبهس إلهنأ دنن الحني  دس قدحى األمتيكأن  ى 
ْون  العتاق وك غأنسممدأن وقدحى ال ممهأينة  ى  حسممطهس السممحهبةي وكصممحأب تذا الدشممويش والدنله  يدنأسممَ

يَْسقجطون  حأيأ لالحدالل األمتيكى ال حهبى واإلستاىهحى ال ههونىي إن النمأء  األلوف ال ؤلفة الذيس
العتوهة وال سمح ة دننتب تى امأء نجسمة تأل أء الذي يجتي  ى مواسمهت ال جأهيل  ال ون مس الدخحت 
نأ  لذيس يحدحون كوطأن حة ال جتمهس ا هة العطوف ا كظهت إا ا أدأ دس امأء القد منهأي وتذن اإلنسمممممممأن

يقدحون كتحنأ وينمتون والانأ.  هى إذن إنسأنهة أاىفة مه أ كشنقت وألحني  دس إأتأق النف  اإلنسأنهة و
البتي ةي كية نفوس وتي ة يدحنث تؤاء دنهأ؟ تم تأن تحهبت نفسمممأ إنسمممأنهة وتي ة؟ تم تأن تحهبت مجتا 

حأل،  م؟ تم تأن تحهبت هجال  ىتأ ت دأاي لب يعدن دحى والا ال سح هس ويقدم منهب مأ شأء هللا ل، كن يقد
حهبتل يأ ؟ إن ت«هلل  ى هلل»مأشممهأ  ى الشممأهع ا و، وا دحه،ل  جأء ال جنون سممحه أن الححبى وقدح، تكذا 

َخْحق تجوووووووووْنل هجم محدم مجتم سممأهق نأتى معدنه دحى ايأهنأ وقأكم لتجألنأ ونسممأىنأ وكطفألنأ 
ت لبهوكنأ ومننهِ  ل سمممأجننأل وتأ ن يخطق تو وكمثأل، مس قواا الفتنسمممه  لحقضمممأء دحى اسمممدقاللنأ ومنمهِ

وتتامدنأ ودوة كنفسمممنأ والدهأم م مممتنأ العويوة الغألهة  ى كجوا هب الننسمممةل ولو تأن قجههَِض ل، كن ينجي 
 لكأن م هت م ت ت  هت الجواىتل لكس هللا سحَّبي 

توع  وو م مممممت لحكومة والان  كلب يقم الكحى كألهتان هىه  الوأهاء الفتنسمممممى دننمأ كقنم و شممممم
 را. لهحى دنأنة« تأنت م ممممت مقأطعة  ى الحكومة التومأنهةل  هجى كن ك ممممبي لححكومة الفتنسممممهة»

ك. وتأن ث س تذن 88مة 1998ة مأهس 567الح حة الفتنسمممممممهة  كنويت كم كوويت؟ة تدأب الهاللة العن 
عحهأ ناانأ ال هأمهس والفَْعحة البطولهة الدى  السالمة الدى سحَّب هللا م ت وهأ تو الدضحهأ  الدى كح حهأ كج

سحه أن الححبى  أ ه ت كخالف تحهبت كن حهأكهب  ى م ت لهست نوتة مسحهة وم لهأ  تيبة وأتظة لس 
 ي كنهب ااسد تاه  ى كح حهأي تذا تو و ع ال سألة ا الذي يهتف و، الهأه وني

ت تنأ دحى مأ تدب، دبن التح س التا عى دس تحه بت رلعن، هللا ولعس مع، مس يَأَْسى دحى م هتن ولنعتهِ
سدبناان  النج ك دشهة ا دهأل، الذي تسح، إلى قعت جهنب وو   ال  هت جواء و أقأ لجبتوك، وتفتن وا
ونهب، كموال ال  ممتيهس ودناوك، لنيس سممهن التسممم واألنبهأء دحه، ال ممالة والسممالم والع م دحى إطفأء 

ا العتب ال سممممح هس كحت إوق  تنسممممأ ال ممممحهبهة الدى يدشممممنق دجدَأكجهأ نوهن وَطىه كهض الكنأنة ووقهة وال
ل تأن موق»ويدشممنق كذنأوهب مس وهننأ ظح أ وأوها وشممعأها  الدنويت والحتية. قأل ال ؤهع ال  ممتي  

 أية  ى ال نعةل وقن قويت آمأل،  ى كن يخحهن متتون  ى وااي  1800تحهبت  ى كواىم شمممهت يونه، سمممنة 
شممتودأك، ااسممدع أهيةل لكس تذن اآلمأل كحط ت  ى لحظة واحنةل وتى الححظة التتهبة النهم ويحقهق م

يونه، سممنة  14الدى امدن  إله،  ههأ ين سممحه أن الححبى وطعنة خنجت كهاك، سممتيعأ. تأن ذلك يوم السممبت 
لذيس … 1800 بة األهوام ا تذا الهوم ذتى تحهبت إلى جويتة التو مممممممة لهعتض تده حة   فى صمممممممبه

 ى سمممحك الجهش الفتنسمممى و  مممتل ودأا وعن العتض إلى األأوكهة لهدفقن كد أل الدتمهب الدى انختطوا 
 تأنت كجْعَ م  ى ااه القهأاة العأمة ومسكس القأىن العأم رستاي األلفى وكك إلأالة آثأه اإلكالف الذي 

  



187 

 

ل ثب د أل معأكصممأوهأ مس قنأوم الثواه. وتأن ي ممحب، ال سممهو وتوكأن ال هننس ال ع أهيل  دفقنا األ
ذتبأ إلى ااه الجنتال اامأس هىه  كهتأن الحتب حه  كدن وله ة  ناء لحقأىن العأم ادأ إلههأ طأىفة مس 
القواا وكدضمممأء ال ج ع العح ى وهؤسمممأء اإلااهةل  دغني تحهبت مع ال ندويس. وتأن منشمممتك ال مممنه 

ى السممأدة الثأنهة وعن الظهتل ثب دحى ال أىنة يدحنث مط  نأ دس الحألة  ى م ممتل واسممد ت  الوله ة إل
ان مممممتف تحهبت و مممممحبة ال هننس وتوكأن دأىنيس إلى ااه القهأاة العأمة لهسمممممدأنفأ كفقن كد أل الدتمهب 
واإلصالك  ههأ. وتأنت حنيقة الستاي كد م وناه هىه  كهتأن الحتب وتواقه طويم كظحح، ككعهبة مس 

ق يدحنثأن  ى إصالك الستايل ووهن أ ت أ سأىتان إذ العنى.  سأه تحهبت ووجأنب، وتوكأن  ى تذا التوا
ين كن  هةل  أقدتب التجم مس الجنتال تحهبت ت س يت هأ سمممممممأق ختت دحهه أ هجم يك س وهاء و ت دحه
يسممدجني، كو يدوسممم إله،ل  حب يَْتكَْى تحهبت  ى نهة ذلك السممأىم. لكن، لب يكن يحدفت إله، حدى دأجح، وطعنة 

جأ  ى خنجت م هدة كصممأود،  ى صممنه نل   ممأك تحهبت  إلىَّ كيهأ الحتاسي ثب سممقق دحى األهض مضممتَّ
ام،. وتنأك كسمممممتع ال سمممممهو وتوكأن  ى كعقى القأكمل  ح أ كاهت، ك أسمممممك ااثنأنل  طعن، القأكم سمممممت 
طعنأ  سممممقق منهأ دحى األهض وجواه تحهبت. ودأا القأكم إلى تحهبت  طعن، ثالث طعنأ  لهجْجِهو دحه،ل 

ردبن التح س التا عىة م مممممممت  ى « …األولى تأنت القأ مممممممهة ألنهأ نفذ  إلى القحىوهن كن الطعنة 
ك. سح ت ينك يأ كيهأ الشجأع ال غواهي وهللا 191 -189مواجهة الح حة الفتنسهةة متتو النهم لإلدالمة 

إنهممأ لهممن كسمممممممدحق الدقبهممم ا الحتقل كحتق هللا مس كحتقوتممأ تب ومس يشممممممممأيعونهب دحى تممذا الظحب 
 و يوالجبت

وقن اخم مفكتنأ الكونى  ى  أصم مس ال بأتأة وعنل الفتنسه  ألنهب لب يسأهدوا إلى معأقبة الشههن 
الححبى قبم محأت د، والدحقق مس كن، تو الذي قدم الكحى تحهبتل وكغأ م تونههنأ دس كنهب إن أ كهااوا وهذن 

ن دبتة لسممممممموان  ال يفكت كحن ال حأت ة معت ة تم مس اشمممممممدتك  ى تذن البطولة حدى ينكحوا و، ويجعحو
ْ ي ت أ كنأسممممى ال فكت الكونىه مأ تدب، الجبتكى مس كنهب تأنوا قن كأتبوا  وَّ وعنتأ  ى ه ع هكسمممم،ل وإا جج
 ى الحأل رو جتا دح هب و قدم تحبهب النج ك لحقضمممأء دحى سمممكأن م مممت ج هعأ لوا كنهب كبهنوا كاه يَنَ 

أأمهس دحى إ نأء ال  ممممتيهس دس وكتة كوههب لقأء مقدم تحى لح  ممممتيهس  ى تذا األمت. كي كنهب تأنوا د
سحطأ  مع م أاهة  سحه أن الححبى مس تأنوا دحى دحب ونهد، ولب يبحغوا ال مس تالوهب. ت أ كنهب قدحوا مع 
كموالهب لحسممممأب الفتنسممممههسل ه ب كنهب لب يعح وا ونهد، إا قبم إنجأأن د ح، البطولى ووقت  ممممهق. ت أ 

دحى لسممممأنهب  ى الدحقهقل لب يدخهحوا كن، ينوي كن يقدم تحهبت  عالل وم ظنوا كن، تالم كنهبل حسممممب أ جأء 
م،  مجنونل وإا ألوحغوا دن،. وتذا وأ دتاض كن مأ  عح، الححبى دحه، هح أ  هللا وه وان، تو م أ كجتهِ

تنأ ، مفكقوانهس ال نطق واإلن مممممممأف واإلنسمممممممأنهةي وتكذا يكون العنل وكطبهق القأنون الذي يبأتهنأ و
 الكونىي

ولب »وإلى القأهئ الكتيب مأ تدب، الجبتكى  ى تذا ال ممنا د أ وقع وعن دحب الفتنسممه  و قدم تحهبت  
يجنوا القأكم  أنودجوا و مممتووا طبحهب وختجوا مسمممتدهس وَجَتْوا مس تم نأحهة يفدشمممون دحى القأكم. 

هأ مس  عم كتم م ممت  أحدأطوا واجد ع هؤسممأؤتب وكهسممحوا العسممأتت إلى الح ممون والقالعل وظنوا كن
وألبحن ود توا ال نا ع وحتهوا القنأوت وقألوا  اون مس قدم كتم م مممممممت دس آختتب. ووقعت توجة 
دظه ة  ي النأس وَتْتشمممة وشمممنة انودأتل وكتثتتب ا ينه  حقهقة الحأل. ولب يوالوا يفدشمممون دس ذلك 

دسممممكت ال عتوف وغهق م ممممبأك وجأنى  القأكم حدى وجنون منوويًأ  ي البسممممدأن ال جأوه لبهت سممممأه 
حأىق منهنمل  قبضمموا دحه،  وجنون شممأمهًّأل  أحضممتون وسممألون دس اسمم ، ود تن ووحننل  وجنون ححبهًأ 
واسمم ، سممحه أن.  سممألون دس محم مأوان  أخبتتب كن، يأو  ويبهت وألجأمع األأتت.  سممألون دس معأه ، 

ي هكي، وكقتن دحى  عح، كو نهأن دس ذلكل وتب ل، وه قأى، وتم كخبت كحنًا وفعح،ل وتم شمممممممأهت، كحن  
و  ممت مس األيأم كو الشممهوهل ودس صممنعد، ومحد، ودأقبون حدى كخبتتب وحقهقة الحأل.  عنن ذلك دح وا 
وبتاءة كتم م مممممممت مس ذلك وكتتوا مأ تأنوا دوموا دحه، مس محأهوة كتم البحن. وقن تأنوا كهسمممممممحوا 

أ مس ثقأكهب كفتقوا  ي الجهأ  والنواحي يدفتسمممون  ي النأس  حب يجنوا  ههب قتاىس االة دحى  كشمممخأصمممً
دح هب وذلكل وَهكَْوتب يسألون مس الفتنسه  دس الخبت  دحققوا مس ذلك وتاءكهب مس ذلك. ثب إنهب كمتوا 
قوتب إلى ن ل   ونحضأه الشه  دبن هللا الشتقأو  والشه  كح ن العتيشي القأ ي وكدح وتب وذلك ودوَّ
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ْحبَدهب اآل أ الحهم وكلوم وتب ونحضممممأه الج أدة الذيس ذتتتب القأكم وكن، كخبتتب وفعح،ل  تتبوا وصممممج
وحضمممممممتوا إلى الجأمع األأتت وطحبوا الج أدة  وجنوا ثالثة منهبل ولب يجنوا التاوع.  أخذتب اآل أ 

أ ل أوحبسممممهب وبهت قأى قأم وأألأوكهة. ثب إنهب هكبوا صمممموهة محأت ة دحى طتيقدهب  ي ادأوي الِق ممممَ
وحك وا وقدم الثالثة كنفأه ال ذتوهيس مع القأكمل وكطحقوا م ممممممطفى ك نن  البتصممممممحي لكون، لب يخبتن 
ْبَي كأهيخ، ولب يخبتوا  وعوم، وق نن.  قدحوا الثالثة ال ذتوهيس لكون، كخبتتب وأن، دأأم دحى ق نن صج

 «.دن، الفتنسه ل  كأنهب شأهتون  ي الفعم

ى تالم ال نهِدى الفتنسمممممى وألقأتتة دنن دومهب دحى قدم البطم وإلى القأهئ كيضمممممأ وعض مأ وها  
كنأ معهَّس ومأموه اسممممممدندأء ااندقأم لح قدولل وذلك و وجى الشممممممتيعة مس القأكم ال سممممممفوه »الححبى  

 حدعحب والا التوم والننهأ وك ألهأ كن الوأيت األدظب سحطنة العث أنهة … وشتتأى، ت ثم كشنع ال خحوقأ 
جنوا دسممكتتأ هذهلوا كنفسممهب حدى كهسممحوا قدأل معنوم الِعْتض إلى الجت ء واألنجى وهؤسممأء جنوا 

تحهبت الذ  ا اسدطأدوا ودقههتنل وتذلك  عوا إلى دهوب مغحووهدهب ال جتم الظألب وألذ  كتكسوا قبم 
وسمممحه أن الححبي شمممىه مجنون ود تن كهوعة ودشمممتون سمممنةل وقن تأن وال هيى … السممم أء واألهض

وكن العد، النسمممكي تو من ممموب  ي كدحى هكسممم، ال ضمممطتب مس أيغأن، وجهأاك، … لخطأيأمدنن  وأ
وك ألة إسممممممالم، ووأدد أان كن ال سمممممم ى من،  جهأا وكهحهك  هت ال ؤمنهس.    أ كنهى وكيقس كن تذا تو 

وتو وألذا  مقت وذنب، وحسممأن، ومسمم ي شممتتأء. وتو ت أاك نفسمم، لحقدم الكتي، صممنع يني،ل … اإلي أن
مسممممدتيي وجواوأك، لح سممممأىم وينظت محأ ممممت سممممهأسممممأ  دذاو، وعهس ه هعة. والت أتهة تي الث ت  وتو

سحه أن األثهب تأنوا  شتتأء  ال ح ول مس الع  ة والدفأون  كهل كظهت ووجون اآلث هس؟ ومسأمحهنهب 
وذا  امتكهنهس ستن لحقدم الذ  ح م مس  فحدهب وسكوكهب قألوا وأطال كنهب مأ صنقوا سحه أن تو مسدعن

أ كن لو تأنوا صمممنقوا ذا ال جنون تأنوا  ي الحأل شمممأيعهس خهأند،  كن  وكظس… اإلثب. وقألوا وأطال كيضمممً
يحهق كن ك ممممنعوا لهب مس العذاوأ  العأاية وبالا م ممممتل ولكس دظ ة اإلثب كسممممدندي كن ي ممممهت دذاو، 

التجم األثهب وكن، تو مههبًأ.  نن سممممألدوني كجبت كن، يسممممدحق الخوأقة وكن قبم تم شمممميء كحتق ين ذا 
 …ي و  ودعذيب، ويبقى جسنن ل أتول الطهوه. ووجهة ال سأمحهس ل، يسدحقون ال و  لكس وغهت دقووة

أ ت أ ذتت كدالن. وتم مأ كحكب ينن دحه، يكون حالل  ثب ك دوا و و  السممهن دبن القأاه الغو  مذنى كيضممً
وق الذيت الذ  مخدت وو ممع هكسمم،. لحج هوه الفتنسممأو . ثب تذن الفدوي الشممتدهة ككدى وكو ممع  

ًضأ ك دوا دحى مح ن الغو  ودبن هللا الغو  وكح ن الوالي كن كقطع هؤوسهب وكو ع دحى نبأوهتل  وكي
وجسممم هب يحتق وألنأه. وتذا ي مممهت  ي ال حم ال عهس كدالنل ويكون ذلك قنام سمممحه أن الححبي قبم كن 

 «.يجت   ه، شيء تذن الشتيعة والفدوي

ب تم وطم يهىه  ى وجوتهب ويَْحَ ى كنف، وم أ نقحنأن  تنأ يدبهس تهل يحجأ وحو  ااسممدع أه إلى َوسممْ
لنين، ووطن، وكمد، وتتامة نفسممم، وكتح، وأن، مجنونل وكشممموي، صممموهك، وأاادأء وأن كنين، له  سممموي 
 أتوس وخبألل ووصممممب اوا ع، الدى ح حد، دحى كحك البطوا  وأنهأ اوا ع خبهثة شممممتيتة. ت أ يدبهس لن
نأ الكتيب ال غواهل لعس هللا تم مس يحأول  مني الكذب الفأجت  ى أد هب كن العقأب الذي كوقعون وبطح

 اإلسأءة إلى ذتتان العطتةل إن أ تو العقأب الذي ك حه، الشتيعة. كية شتيعة يأ كيهأ الوحو ؟

دحى إحني  الدعتفووأل نأسممبة  قن قتك   ى كحن ال واقع ال شممبأتهة السممطوه الدألهةل وتى كغنهنأ  ى 
القَسمممممممَ أ  النفسمممممممهة لهؤاء الحاللهل الذيس كبتك منهب اإلنسمممممممأنهة مه أ حأول البعض كج هم مالمحهب 

ِلن سحه أن الححبي دأم »الشهطأنهة البشعة    ي قتية دفتيس  ي الش أل الغتوي مس منينة ححىل  1777وج
ت الويدونل  ح أ وحا سحه أن العشتيس مس كب مسحب مدنيس اس ، مح ن كمهسل تأنت مهند، وهع الس س وأي

ا دأم  إلى القأتتة لدحقي العحوم اإلسمممممممالمهة  ي جأمع األأتت حه   1797مس د تنل كهسمممممممح، كوون وَتًّ
انختط سممحه أن  ي هواق الشمموام ال خ ممت لطحبة األأتت مس كونأء والا الشممأمل  ه، يدعحب ويأتم وينأم 

طهن صحد، وألشه  كح ن الشتقأو  كحن األسأكذة الشهوع الذيس مع توتبة مس كقتان، الفدهأن الشوام. وقن و
كدح ذ دحههب. وكحهأنأ مأ تأن سممحه أن يبهت  ي منول كسممدأذن الشممه  الشممتقأو ل الذ  ه ض ااسممدسممالم 

كتدووت ركشممممتيس األولك  21لحغووة الفتنسممممهة  سممممأتب ونشممممعأل  دهم ثوهة القأتتة األولى ونءا مس يوم 
 لححبي تأن إلى جأنى كسدأذن الشه  الشتقأو  حهس اقدحب جهش نأوحهون كهض . ك  كن سحه أن ا1798
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القأتتة حه  هاك الغواة الفتنسممهون ينكحون وألشممعى ال  ممت  كشممن  -الجهوةل ثب كهض ال حتوسممة
الدنكهم ت أ يذتت الجبتكيل  ي الوقت الذ  تأن  ه، إوتاتهب وك يحتض ال  مممممتيهس دحى الثوهة  مممممن 

مس مكأن،  ي  وةل ومتاا وك يحض الشممممممعى ال  ممممممت  دحى ال قأومة مس مكأن،  ي الغواة رالكفتةك 
صعهن م تل وتو الدحتيض الذ  ا ع وونأوت  إلى الودب البأطم  ي هسألة وع  وهأ إلى شتيل مكة 

القأتتةل وأن، قن تنم  - ي الحجأأ  ألى وس مسممممعوال و ي وهأن وجه، إلى مشممممأي  وكدهأن ال حتوسممممة
 ل ن مممممهت لحنيس^وأ وخحع وأوأ هومأ قبم قنوم، إلى م مممممتل وكن، دأشمممممق لحنبي مح ن الكنأى   ي كوهو

اإلسممالميي إا كن ح ممأ ة الشممعى ال  ممت  لب ككس دأجوة دس إاهاك وطالن تذا الودب الكأذب الذ  
ها ق، الدنكهم وأل  مممممممتيهسل الذيس كججوا ثوهة القأتتة األولى  مممممممن الغواة الكفتة انطالقأ مس منطقة 

 األأتت.الجأمع 

وقن ها دحههأ الغواة وقذاىل منا عهب  هت التحه ة الدي نألت مس مبنى ال سممجن األتبت الذ  لب كشممفع 
ل، قنسممممهد، ت سممممجن لحعبأاة اإلسممممالمهةل  قأمت خهول الغواة ال سممممححهس وألبنأاق والسممممهوف وأحدالل،ل 

سحه أن الححبي سدأذ  شهوع األأتت وأإلدنام تأن وهنهب ك سدة مس  شتقأو ل  وحك ت دحى  شه  كح ن ال ال
حَْت  ِتوَْت دنق، مع كدنأق الشممممهوع ال جأتنيس الخ سممممة اآلختيسل و ج ممممِ الذ  اقدهن إلى القحعة حه   ممممج
هؤوسممممممهب دس كجسممممممأاتبل واج ِنوا  ي قبوه  هت معحوم مكأنهأ حدى الهوم. ووعن ك كس الغواة مس إخ أا 

بون وأند أى، إلى حتتة الجهأا وال قأومة ثوهة القأتتة األولى كضممممأدفت مظألب الغواةل وطوها تم مشمممم
الشممعبهة الوطنهة ال  ممتية اإلسممالمهةل  أخدفى مس اخدفىل وتتب مس م ممت مس تتب. ووذلك كوا ت  
الظتوف لدوحهن خطق الجهأا ااخحهة وخأهجهة. وتأن م س  أاهوا كهض م ت إلى والا الشأم سحه أن 

كوج، إلى مسمممقق هكسممم، دفتيس  ي الشممم أل الغتوي الححبي وعن كن كقأم  ي القأتتة ثالث سمممنوا  حه  
السمموه  ولهحدقي  ي ححى كح ن آ أل وتو مس إنكشممأهية إوتاتهب وكل ولهكدشممل كن والي ححى العث أني 
قن وألا وفتض  تامة دحى والنن وأىع السممممم س والويت مح ن كمهس. وتأن مس البنيهيل وتو منختط  ي 

شمممأن  ي ال حتوسمممةل ثب كحهأن إوتاتهب وك  ي  وةل كن يحأول الدنظهب الذ  تأن الشمممه  الشمممتقأو  قن كن
السممممعي لت ع الغتامة دس كوه،. وقن ودنن كح ن آ أ وذلكل وتحف، وألدوج، إلى م ممممت الدي تأن كقأم  ههأ 
ثالث سمممممممنوا ل ألااء واجب، اإلسمممممممالمي الجهأا  وأ دهأل خحهفة وونأوت  الجنتال تحهبت وعن كن ك كس 

ن يون  والعتيش و وة ويأ أل ووعن  شممممممح،  ي اجدهأك كسممممممواه دكأل الدي تأن وونأوت  مس اجدهأك خأ
والههأ اح ن وأشممممأ الجواه مدحألفأ مع إوتاتهب وكل الذ   أاه  وة إلى القنس وجبأل نأوح  والخحهم مع 
اسد تاه سعه،ل وألدحألل مع اآلسدأنةل إلقالق الغواة رالكفتةك ااخم م ت. ووعن  شح، وأقدحأم دكأ دأا 

ا وحًتا إلى  تنسمممأ لهحة ااثنهس   16نأوحهون وجهشممم، إلى م مممت منحوها مس والا الشمممأمل ومنهأ كوج، سمممتًّ
ل كأهًتأ قهأاة جهشمم،  ي م ممت إلى الجنتال تحهبت وعن كن ادأ نأوحهون  ي وهأن، الشممههت 1799ك سممط  

 الههوا إلى إقأمة اولة إستاىهم الكبتي ونًءا مس كهض  حسطهس.

ل ثب كوج، إلى 1800ى سممحه أن الححبي  ي ال سممجن األق ممى  ي مأهس رآذاهك ووصممول، القنس صممح
الخحهم حه  إوتاتهب وك وهجأل،  ي جبأل نأوح ل ومس الخحهم كوج، وعن دشمممممممتيس يومأ مس إقأمد،  ههأ 

إلى  وة حه  اسممممدضممممأ ، يأسممممهس آ أ كحن كن ممممأه إوتاتهب وك  ي الجأمع  1800 ي كوتيم رنهسممممأنك 
سمممحه أن هسمممألة ح حهأ إله، مس كح ن آ أ ال قهب  ي ححىل وتأنت كدعحق وخطة ككحهل الكبهتل وقن سمممح ، 

سحه أن وقدم الجنتال تحهبت وأددبأه سحه أن دن تا مس دنأصت ال قأومة اإلسالمهة الدي و عت دحى 
تفههأ دىء النضأل لدحتيت م ت مس الغواة رالكفتةك. و ي  وة كنقن يأسهس آ أ سحه أن الححبي كهوعهس 

تشأ لدغطهة تحفة سفتن إلى م ت دحى سنأم نأقة  ي قأ حة كح م ال أوون والدبا إلى م تل ولشتاء ق
السكهس مس كحن ال حأل  ي  وةل وتي السكهس الدي قدم وهأ سحه أن الجنتال تحهبت. وقن اسدغتقت هححة 

ال قه هس  ي هواق القأ حة مس  وة إلى القأتتة سممدة كيأمل انضممب وعنتأ سممحه أن إلى مج ودة مس الشمموام 
الشمممممموام تطحبة  ي األأتت. وقن تأنوا كهوعة  دهأن مس مقتىي القتآن مس الفحسممممممطهنههس كونأء  وةل تب  
مح ن ودبن هللا وسممممعهن دبن القأاه الغو ل وكح ن الوالي. وقن كوحغهب سممممحه أن وعوم، دحى قدم الجنتال 

ت مس الغواة. وهو أ لب يأخذوا تالم، دحى تحهبت ووأن، نذه حهأك، لحجهأا اإلسالمي  ي سبهم كحتيت م 
 مح م الجن وأددبأهن تأن ي أهس مهنة تأكى دتوي ردت حألجيك.
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تدى الفدى سحه أن الححبي دناا مس ااودهأا  والندوا  إلى هو، دحى  1800يونهو  15صبأك يوم 
ة ، إلى وتتة األأوكهدنا مس األوهاقل ثب ثبدهأ  ي ال كأن ال خ مممت ل ثحهأ  ي الجأمع األأتت ثب كوج

حه  تأن الجنتال تحهبت يقهب  ي ق ت مح ن وك األلفيل الذ  ا د ب، وونأوت  وكقأم  ه،ل ثب سكن، وعن 
هحهم وونأوت  إلى  تنسمممممأ خحهفد، الجنتال تحهبتل الذ  مأ إن  تن مس كنأول الغناء  ي ق مممممت مجأوه 

األلفي وك الذ  يقهب  ه، تحهبتل لسمممكن، رسمممأه  دسمممكت اامأسك حدى اخم سمممحه أن حنيقة ق مممت مح ن 
ومع، تبهت ال هننسممهس الفتنسممههس قسممطنطهس وتوكأيس. وقن ك كس سممحه أن مس كن يطعس ون ممحة السممكهس 
ك،ل و ي ذهاد، اله نىل  ته الدي اشممممممدتاتأ مس  وة الجنتال تحهبت كهوع طعنأ  قأكحة   ي تبننل و ي سممممممج

قسمطنطهس وتوكأيس سمت طعنأ   هت قأكحة   ي  و ي خنن األي س. تذلك ك كس مس طعس تبهت ال هننسمهس
ال نن مس نأحهة الهسأهل و ي الكلل ووهس  حوع ال نه مس جهة الهسأهل وكحت الثن  األي سل و ي 
الشممنق األيسممتل و ي ال ممنه مس النأحهة العحهأ. و قن ك كس اثنأن مس العسممأتت الفتنسممههس ت أ العسممكت  

الخههأل الطهْبجي هووهت  مس إلقأء القبض دحه،  ي الحنيقة الخههأل الطهْبجي جوأيل وتيس والعسمممممممكت  
ومس العثوه دحى السممممممكهس الدي نفذ وهأ مه ة القدم الدي تحل وهأ ت جأتن إسممممممالمي وتى حهأك، لحتية 

 م ت وتبتيأىهأ ال ثحوم.

حوتب الفدى سمممممحه أن وعن حتق ينن اله نى خالل الدحقهق مع، حدى دظب التسمممممال لكن، كنكت صمممممحد، 
  الشممممتقأو ل ووحتتة ال قأومة الشممممعبهة اإلسممممالمهة ال  ممممتية ال خدحطة رال  ممممتية العتوهة وألشممممه

الحجأأية ال  حوتهة الدتتهة العث أنهة الشمممممممأمهةك. وو أ كن ه أق، ال قه هس مع،  ي هواق الشممممممموام  ي 
ألهوعة األأتت تأنوا كهوعةً ج هعجهب مس  وةل وله   ههب م مممممممت  واحنل وم وو أ كن، لب ككس لهؤاء ا

يومأ قبم إقنام،  34الفحسممممطهنههس كية صممممحة وع حهة القدمل  قن اددتف سممممحه أن وأن، تأن مقه أ معهب منة 
ت  دحى كنفهذ مه ة القدم دقى وصممممول، إلى القأتتة مس  وة مكحفأ وقدم سممممأه  دسممممكت تحهبت ووأن، كسممممَّ

لب يأخذوا تالم، دحى إلههب وعوم، دحى قدم الجنتال تحهبت مس منطحق جهأا  نضمممممألي صمممممتفل لكنهب 
مح م الجن. ووذلك كااندهب ال حك ة وألدسممدت دحى الجتي ة قبم وقودهأل وحك ت دحى سممحه أن وأإلدنام 
وألخأأوقل ودحى كح ن الوالي ومح ن ودبن اَّلله الغو  رسمممممممعهن دبن القأاه الغو  تأن تأهوأك وأإلدنام 

 حه أن قبم إدنام، وألخأأوق.و  م هؤوسهب دس كجسأاتبل دحى كن يدب قطع هؤوسهب كمأم س

نفذ حكب اإلدنام وألفحسمممممممطهنههس الثالثة كمأم دهني  1800ة06ة28مس يوم  30,11و ي السمممممممأدة 
سمممحه أنل ثب حتقت كجسمممأاتب حدى الدفحبل ثب  تس وكن الخأأوق  ي مؤختة سمممحه أن الححبي  وق كم 

لخأأوق النأ ذ دنة كيأم كنهش، ح س ال ج ع ركم العقأهبكل ثب كتك جث أن، ال غتوس  ي كحشأى، وكن ا
الطهوه الجواهك والوحو  الضممممواه  دقى ا س جث أن الجنتال تحهبت  ي مو ممممع مس القأتتة قتيى 
مس ق مممممت العهني وعن كشمممممههع،  ي احدفأء هسممممم ي  مممممخب. وقن تأن جث أن، مو ممممموًدأ  ي كأوو  مس 

 …شدتاة مس  وةالتصأأ محفو ًأ وألعحب الفتنسيل و وق العحب سكهس سحه أن الححبي ال 

وقن ح م الجنتال دبن اَّلله جأك مهنو مع، إلى وأهي  دظأم الجنتال تحهبت  ي صمممممممننوقل ودظأم 
الشممممهناء وألقتب مس مدحل الحوْ ت  ي  -سممممحه أن الححبي  ي صممممننوق آخت. ودنن إنشممممأء مدحل كنفألهن

ت  ي إحني قأدأ  ال دحل اثنأن مس الت وف  هف كدحى و عت دحه، ج  ج ة الجنتال وأهي  خج هِ
تحهبتل وإلى جمأنبهمأ لوحمة صمممممممغهتة مكدوب دحههمأ  ج ج مة البطمم الجنتال تحهبتل وهف كانى كحدم، 
و عت دحه، ج ج ة سحه أن الححىل وإلى جأنبهأ لوحة صغهتة مكدوب دحههأ  ج ج ة ال جتم سحه أن 

 الححبي. والج ج دأن ا كواان معتو دهس  ي مدحل كنفألهن حدى الهوم.

أ تي حكأية سمممممحه أن الححبي الدي ا يجوأ   مممممحهأ قق دس األحوال السمممممهأسمممممهة والنينهة تذن ونيجأ
وااجد أدهة ال  ممتية خالل  دتة مأ قبم ومأ وعن إقنام ذلك الفدى السمموه  البطم الذ  كدنم وألخأأوق 

دحى قدم الجنتال تحهبت ودكحهل مس كطتاف دضممممموية  1800 وق كهض م مممممت ال حدحة صمممممهل دأم 
سحه أن الححبي تأن وطالً حقهقهًّأل وحتتة ال ق شعبهة ال  تية الوطنهة. كدأتن حقهقة كن  أومة اإلسالمهة ال

و دى مس شممممممهناء اإلسممممممالم والعتووة والحتيةل وكن، جنيت وألدخحهن اسممممممً أ وتفأًحأ ووطولةً. وإذا تأنت 
 تا ه بدهأ وكطتافل سوهيةل  هت هس هة قن سعت خالل السندهس ال ن تمدهس لني  تنسأ معبهتة دس 
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نل الح هقة وج ج د،  ي مدحل كنفأله« ال جتم»ااددبأه إلى اسب سحه أن الححبي وكطههتن مس صفة 
ووأل وا قة دحى كن كسدتا سوهية ه أك، مس  تنسأ إلدأاة ا نهأ  ي مسقق هكس، ردفتيسك كو  ي منينة 

 لعنل و ضممهحة الو أء يقضممهأنححى و ممفد، وطالً مس شممهناء الكفأك مس كجم الحتية وااسممدقاللل  نن ا
وضمممب جهوا م مممت إلى الجهوا السممموهية  ي تذا السمممبهمل ووخأصمممة كن م مممت محدومة وفضمممهحة الو أء 
الدأهيخي  ي تم الع ممممموه. ومس حق هوك سمممممحه أن الححبي دحههأ كن يكون ل، ن مممممهى مس تذا الو أء 

 «.ال  ت  الدأهيخي الشههت ال ضأا لكم كلوان اإلجحأف والظحب والجحوا

ححت العأم ال أ ممي الذتت  ال  وية الثأنهة اسممدشممهأا »و ى موقع آخت نقتك وقحب دبن الهأاي البكأه  
الفتنسهة  الح حة  دي العتووة وااسالم العتوي السوه  الجسوه سحه أن الححبي الذ  قدم سأه  دسكت

أوأ السممممممنة الثألثة  ي وقت لب يكس  ه، سممممممحه أن الححبي قن كج 1800دأم تحهبت دحي م ممممممت الجنتال
ا دبت  وة دأم  1797والعشممتيس مس د تن الق ممهت الذ  وتب، الي م ممت الغألهة الدي تأن قَِنم الههأ وَتًّ

وتي كقع  ي مند ممل ال سممأ ة الفأصممحة مأوهس  .1777دفتيسل الدي ولن  ههأ دأم مس مسممقق هكسمم، وحنة
 تتةووصول، القأ .الش ألهة الغتوهة مس ححى ومنينة انطأته،  ي لواء اإلسكننهون مس الجهة منينة ححى

 ي وقت تأنت م ممممممت خالل، كعأني مس صممممممحل الغواة  اندظب سممممممحه أن الححبي طألبأ لحعحب  ي األأتت
الفتنسههس معأنأة كا  إلي كشكم كول خ هتة ألول خحهة ثوهية م تية شعبهة كحتهية ستية  ي الع ت 

وطني م ممممت  كحت قهأاة الشممممه  الشممممتقأو  ت أ يذتت سممممتدأن مأكقولبت  ي كنظهب سممممت   الحني 
 «. دجأىى اآلثأه  ي الدتاجب واألخبأه»دبنالتح س الجبتكي ال  ت   ي تدأو،  

 وقن سممأهع سممحه أن الححبي وأانختاط  ي تذا الدنظهب السممت  الشممعبي الدحتيت  ال  ممت  الوطني
 لتتة  ي دتوأ   أهتة كجتتأ الخهولوعنمأ شمممممممأتن ونوهن قأاة الغواة األجأنى يجووون شمممممممواهع القأ

وعن ك كس الغواة مس إخ أا كتثت مس اندفأ مممة شمممعبهة م مممتية  ويحهق وهأ الحتس مس جوانبهأ األهوعة
ض قأاة  لدفوية قأمت  ي سمممبهم كحقهق تنف كحتيت م مممت مس الغواة ااجأنى وتو اإلخ أا الذ  حته

وكن شعى م ت قن اسدسحب إلى التقأا  لقن مأكت الح حة الفتنسهة دحي الظس وأن هوك م ت الدحتهية
م مأ انفعم سحه أن الححبي وك  قن ودحي الت  ب مس كن، تأن ا يوال  ي سس الهفع .وتكذا ..و فة نهأىهة

وستدأن مأ  لدأيش، ومأ هآن ومأ س ع، خالل السنوا  الثالث الدي دأشهأ  ي م ت طألبأ  ي ااأتت
ه ب كن، تأن  دي سممموهيأ دتوهأ مسمممح أ  هت م مممت   ي آام، الشمممخ مممهةكمسمممت آام شمممعى م مممت ت

، انفعأل، السأمي تذا دحي كح م مسؤولهة كنفهذ مه ةه تحف، وهأ الدنظهب الذ  تأن يقوان الجنسهة . وقن حضه
 لوقن نفذتأ سممحه أن الححبي وجسممأهة اسممدثنأىهة .تحهبت وتي مه ة قهأم، وقدم الجنتال لالشممه  الشممتقأو 

حهس تأن الجنتال تحهبت يدنون  ي حنيقة منول،  ي   ولب يدتاا  ي كن ي هتتأ حهأك، دحي النحو اآلكي
ي ك كس الفدى السممموه  الشمممجأع مس الدسمممحم إلي الحنيقة الد األأوكهة وت قة تبهت ال هننسمممهس الفتنسمممههس

دقت  أ ع  يتذا الفدى اله تحهبت ح أ شأتن  .تأنت  ي مسأحة وسدأن شجت مدسدتا وحبأس خنم منول تحهبت
 وهو أ ظس كن تذا الفدي .من ينن  ي اكجأت، يأمتن ونشممأهة مس كصممأوع تف، وأاودعأا دن، يدقنم نحون ااهن

إا كن  لل مأ هش. تتهتأ دناا مس ال تا مأ هش    مممتع تحهبت وألحغة العتوهة لقن كقنم نحون مدسممموا
خطوا  إ مممأ هة ثأودة وهنوء مدظأتتا وأن، يتين كقبهم ين الجنتال الذ  من نحو وكقنم  لالفدي لب يدتاجع

 ووذلك كصمممبحت ين الجنتال  ي قبضمممة الفدي السممموه  الهأ ع الذ  لسمممحه أن الححبي ينن الهسمممتي لهقبحهأ
. وإذا وسممحه أن يشممهت خنجتا تأن يخفه،  ي قبضممد، اله نىل لهغتس ن ممحد،  ي كحى م ممت حدي ال و 

ل  ي كه أ مخضبأ ونمأى، تحهبت وسقق .لجنتال كهوع  تسأ  وقت  وطن،  أختجت منهأ كمعأءنوطس ا
ححبي يحأول وسحه أن ال لي تع مسدغهثأ الوقت الذ  هاك تبهت ال هننسهس الفتنسههس ال تا قهس لحح حة

شأتنوا الجنتال مطتوحأ تجِتدجوا نحو البسدأن له  ح أ س ع العسكت صتخة ااسدغأثة .كن يولي األاوأه
 وإذا وضممأهب الطبم مس العسممكت ليحشممتت حشممتجأك، األخهتا  كه ممأ  أهقأ  ي ام، مشممقوق البطس

 ي الوقت الذ  تأن  ه،  ليضممممتب  ممممتوأ  سممممتيعأ  مددألهأ  دحي جحن طبحة إدالنأ دس خطت ااتب
إلههب منذ صمممبأك ذلك الهوم البطم قن ك كس مس اانضممم أم الي مج ودة الخنم الذيس تأن سمممحه أن انضمممب 

 وستدأن مأ ك كس العسكتيون مس إلقأء القبض دحه،  .و فد، ال ودومة خأامأ جنينا  ي ااه تحهبت

  



192 

 

 لودحي الخنجت الذ  نفذ و، د حهة القدم لوعنمأ دثتوا  ي البسممممدأن دحي قطعة مس ق ه مممم، ال  وق
ووعنمأ احن  لدنن كنفهذ الع حهة تحهبت وت قة ووعنمأ كعتف دحه، تبهت ال هننسمممهس الفتنسمممههس الذ  تأن

العسمممكت خنوشمممأ  ي وج، سمممحه أن قنهوا كنهأ آثأه ا أع تحهبت دس نفسممم، وأظأ تن الدي كنشمممبهأ  ي وج، 
  . سحه أن وتو ينفهذ ال ه ة الدي تحف، وهأ الشه  الشتقأو 

 ي ال حأت ة الدي انعقن   ي  مهنوجأك  وإلى ال ثول كمأم لوتكذا اقدهن سمممممممحه أن الي الدحقهق مع،
ن وحتق لحب ين لوعنمأ كصمممممت سمممممحه أن دحي إنكأه كن، القأكم إنكأها صمممممأهمأ كدقب، كعذيب، الهوم الدألي

ثب كدقى د حهة الدعذيى والحتق اددتاف سممحه أن  .اله ني وألنأه اآلتحة مس األنأمم حدي دظب ال ع ممب
كن، دضو  ي الدنظهب الست  الوطني ال  ت  الذ  تأن يقوان الشه  مع كشنينن دحي إنكأه  لوأن، القأكم
 وكن الشممممه  الشممممتقأو  مندسممممى إلي ال ذتى لال ذتى مدعحال  ي تذا اإلنكأه وأن، حنفي لالشممممتقأو 
قن حم محم الجنتال  تأن هىه  ال حك ة جأك مهنو .واألحنأف  هت مدحألفهس مع الشمممموا ع لالشممممأ عي

 لححبيسممممحه أن ال جأك مهنو . وو ممممفد، تذن حأتب ي قهأاة الح حة الفتنسممممهة لفظ، كنفأسمممم،تحهبتل  وه ل
 وو ممع جث أن، سممبعة كيأم  ي جأك مهنو كمت وعن كن لفن سممحه أن الححبي كنفأسمم، .وكصممنه الحكب وندنام،
و  ه أك، مس  حب يدبق مس جث أن، سمممم لحه  ا دتسممممت الجواهك والوحو  لح ، لالعتاء ال ممممحتاو 

  . العظأم

حتأ قأىن الح حة دحي ح م  واننحأهتأ ال ذل وفشم الح حة الفتنسهة دحي م ت ودحقهق ك تا هأ
 كنفألهن مع إنشأء مدحل و ي وقت احق .ج ج ة ووقهة ه أ  سحه أن الححبي مع، إلى  تنسأ دبت البحت

كوها حه  كند مممى مسمممحة همسمممه  الثأني  ي مكأن قتيى مس مدحل الحو ت وسمممأحة الكون  ي وأهي 
ت خج ممهِ  وكتناتأ مح ن دحي الكبهت إلى محك  تنسممأ  ي د ممتن الدي تأنت من ممووة  ي معأون الكتنك

دحي كدالت أ و ممعت ج ج ة الجنتال تحهبتل   َه هأن مس ه أف إحني قأدأ  العتض  ي تذا ال دحل
. ودحي التف األاني كحد، بطم الجنتال تحهبتج ج ة ال  والي جأنبهأ يأ طة صمممممممغهتة مكدوب دحههأ

 ج ج ة ال جتم  والي جأنبهأ و ممعت يأ طة صممغهتة مكدوب دحههأ لو ممعت ج ج ة سممحه أن الححبي
وي هوتأ دنهأ كيضممممأ وجوا  دحة  ي كدحي  لوتي كصممممغت حج أ مس ج ج ة الجنتال .سممممحه أن الححبي

هكس سمممحه أن الححبي دنن إدنام الفدى السممموه  الشمممجأع الخأأوق  ي  دظأمهأ تي الفدحة الدي كحنثهأ
ولب يدحكأ دس اانختاط  ي صفوف ال قأومة الشعبهة  لالبطم الذ  وتى حهأك، ل  ت العتووة واإلسالم

وي وحفن ست الدنظهب الشعبي العت لال  تية الوطنهة  ن صحل ودنوانهة الح حة الفتنسهة دحي م ت
وقي الدنظهب . و حب يعدتف و حد، و، لالشه  الشتقأو  قبم قتنهس مس الومأن ال قأوم لالحدالل الذ  قأان
مو عأ  ي صفحأك، ال جهنة اسب سحه أن  ولقن خ ت كأهي  م ت الحني  .وعن إدنام سحه أن قأى أ

َهْ  حكأية وطولد، ت أاة لحدنهي   ي وتامج الدعحهب  ي ال ناهس ال  تيةل وس هت و لالححبي س ، أوقجتهِ
وتي الذتت  الدي كدجنا وعن متوه قتنهس  لدنة شواهع  ي القأتتة ومنن م تية كخت  كخحهنا لذتتان

 «. دحي إدنام،

 ي صممبأك يوم مشمم ومه جأء »و ى موقع ثأل  كطألعنأ تذن السممطوه الدى َخطَّهأ ا. دبن العظهب النيى  
بِهت نأوحهون وونأوت . جأء وجهشه  ت م أ لَِجىه  ي قحب، مس نأه الحقن والثأه كتثإلى م ت  دى  تنسأ الـمممم ج

 ي ينن مس نأه السممممالك والعدأا. وحأول نأوحهون كن يناتس الشممممعى ويخأاد،ل  أدحس اإلسممممالم وكن، جأء 
لهخحت م ت مس ظحب ال  ألهكل وكن، محىٌّ لحسحطأن العث أني ريعني جأء لحدحتيتك. ولكس كمدنأ لب يكس 

سممد أعل مجتا ااسممد أعل إلى ادأَوي ذلك السممفأكل وونك  ال قأومة. قن سممقق ودههأ وعنجل  ت ضممت اا
وكخذ السمممفأك  ي ااندقأم  كأن يقدم تم يومه دناًا مس ال شمممأي  وهؤسمممأء ال قأومةل ويطوف وتءوسمممهب 

وتأن مأ تأن حدى ختت السمممممفأك تأهوًأ وجحنن وعن دأمه واحن لب … مح ولة دحى التمأك إهتأوًأ وكخويفًأ
قنمل ولب يهنك ل، لهم. وكتك وهاءن خحهفد، تحهبتل الذ  كوصممممممأن كن يفعم مثح،  ي سممممممفك  كسممممممدقت ل،  ه،

النمأء وتنم الق ممممموه والنوه وم مممممأاهة األموالل  ثأه  القأتتة ثوهكهأ الثأنهةل وتأنت ثوهة دأهمة 
 واجهت تذا الجهش الفتنسي الذ  تأن يجْتِتى كوهووأ تحَّهأ.
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ل بهت صممم واًا منقطع النظهت  دعتَّ مممت لحدهنيب والدحتيق ونهى صممم ن  القأتتة كمأم تذا الجهش ا
األموال مع سمممممممفك النمأء وغهت واأعه وا هااع. وتنك  الثوهةل وظسَّ تحهبت كن، قن كخ نتأ إلى األون. 
ية تأن مس مه ة إحناتأ كخحهت البالا  ولكس ال قأومة تأنت قن اكخذ  طتيقًأ آختل  أنشمممم ت خاليأ سممممته

شت تح سهون مس هكس ال ف الفتن سحه أنج الححبيم األأتت م تحهبتل  كهل ك تَّ س،. وقن تأنل وقدم  هبت نف
كونأء الثوهة ذا  الشممعأه ال ثح   الحتيةل اإلخأءل ال سممأواة؟ يقول تهتولن مؤهع الح حة الفتنسممهة نقالً 

«ي واألطفأل قدحنأ وسهو نأ وخنأجتنأ ج هع مس صأا نأن مس التجأل والنسأء»دس مذتتا  كحن هجألهأ  
ثب قجبِض دحى سممحه أن الححبيل وونك الدحقهق وألضممتب والدعذيى. وطأل الدحقهقل ا ه بة  ي الوصممول 

ت أ قأل مؤهخهب تهتولن. « الكشممممل دس شممممتتأىهب  ي الجتي ة»إلى العنالة وإن ممممأف ال ده هسل وم 
كح ن  ن هللا الغَوهِ ه والشمممه واندهى الدحقهق إلى كقنيب سمممحه أن الححبي والشمممه  مح ن الغَوهِ  والشمممه  دب

الواليل وتب كدضممأء خحهة الجهأا الدي تأنت مكحفة وهذن ال ه ةل والدي لب يسممدطع الدحقهق كن ي ممم إلى 
حَْت محك ة  كهِ موا لح حأت ة. وشمممج بَّت دحههب صمممبًّأل ثب قجنهِ كوعن مس حنواتأ وت ب صمممنوف الدعذيى الدي صمممج

ضممممأءل وكمهس سممممت. وج هعهب يتكنون األوشممممحةل يعحوتب د ممممتية مس م ثمه لالاهدأءل ودنا مس األد
الوقأهل يجحسممممون دحى من ممممةه مههبةل ويقل وهس ينيهب محأمه  تنسممممي جأء لحن أع دس ال ده هسل و وق 
شعأهتأ ال ثح   حتيةل إخأءل مسأواة. وونك  ال ستحهة.  سهةل وا دة كح م  هءوسهب دحب الثوهة الفتن

، م ثم الن أعل ووهس تذا وذاك منأقشممممة الشممممهوا. واندهى دتض صممممأل م ثم ااادأء وجألل وانبتي ل
ال سمممتحهةل وصمممنه الحكب. وعن تذن ال سمممتحهة التاىعة كصمممنه  ال حك ة الع مممتية كدجى حكب  ي 
الدأهي . ونك وألكالم الظتيل الحطهل الذ  جأء  ي النيبأجة  وعن ااطالع دحى متسمموم كشممكهم ال حك ة 

تقب تذا وتذال ووعن سممممم أع ااادأء ومنأقشمممممة الشمممممهوا وااسمممممد أع إلى وااطالع دحى مواا القأنون و
متا عة ال حأمي الذ  تحفد، ال حك ة وألن أع دس ال ده هسل لب يعدتف ال ده ون وأل حك ة وقأطعوتأ 

 وه ضوا اإلجأوة دحى ك  سؤال موج، إلههب. وعن تذا جأء الحكب العجهى الغتيى ينت دحى اآلكي 

ي  الثالثة  مح ن الغو ل ودبن هللا الغو ل وكح ن الواليل وكو مممممممع دحى كقطع هؤوس ال شمممممممأ -1
 نبأوهت رِد يه طويحةك وكحتق جثثهب وألنأه.

 ويكون تذا كمأم سحه أن الححبي وتم العسأتت وكتم البحن ال وجوايس  ي ال شهن. -2

 كجْشَوي ين سحه أن الححبي اله نى  ي النأه كواً. -3

واحدتقت حدى العظب يو ممممع دحى الخأأوقل ويت ع إلى كدحى حدى يتان إذا نضممممجت ينن ك أًمأ  -4
 النأس ج هعًأ.

 كدتك جثد، تكذا حدى كأتحهأ الطهوه والهوام. -5

 يطبع تذا الحكب وألحغة الفتنسهة والعتوهة والدتتهةل ويع ب دحى البالا.  -6

احدتاًمأ لعقم القأهئ  تذا تو الحكب الذ  اودكت مس  نون الوحشمممممممهة مأ يعجو دن، الشمممممممهطأن ذاك،.
الكتيب لس نندون إلى ال قأهنة وهس مأ حنث دنن مقدم د ت وس الخطأب كمهت ال ؤمنهس ووهس مقدم تحهبت 
م ثم الثوهة الفتنسممهةل الدي َدحََّ ِت الننهأ الحتية واإلخأء وال سممأواة. ولكني كقل وألقتاء دنن   مممه مس 

  الذ  اودحهت و، كمدنأ  ي تذا الع ت. وكول مأ  ي تذا الدويهل الذ  كعته ت ل، األجهألل و سهم ال 
الدوويت والدويهل كحك ال قولة ال سممممحَّ ة سممممحفًأ وأن  تنسممممأ تي الدي كخذ  وهننأ إلى النخول  ي د ممممت 
النهضممممممةل والختوت مس الظالم والدخحلل وتذن قضممممممهة شممممممتحهأ يطول. ولكس كن يقول مؤهع الفكت 

إن تذن ال حأت ة كاتشت الجبتكيل »…  ي لجتينة العتب الكبتيال  ت  الحني ل وال سدشأه الثقأ 
وجعحد، يبن  إدجأو، وهذن الطتيقة الع تية ال دحضتة.  ألول متة يََتْون قأكالً مدحبًسأ وجتي د، ا يجْقدَم 

لذيس قجدِحوا وغهت محأت ة؟ وتب دناتب؟ «ي دحى الفوه ِدم؟ وكيس ا َدم دحى الفوهل ولكس تهل قج نعب لب يجْق
 مس تب؟ و
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سمممأدةَ قجدِم تحهبت انن عنأ إلى »يقول تهتولن مؤهخهب نقالً دس مذتتا  كحن هجأل الح حة الفتنسمممهة  
أهة يأ لهأ مس حض«ي الخأهتل  قدحنأ وسهو نأ وخنأجتنأ ج هع مس صأا نأن مس التجأل والنسأء واألطفأل

أكمل الق»ه أن الححبي وحفن  هدحنث دس سمممممح« الحتتة القومهة  ي م مممممت»دظه ة كعح نأتأي كمأ مؤهع 
ل وتأن، شتطي  تنسي.  نذا جأء إلى الحكب «الجأنيل الجتي ةل ام الجتي ةل مكأن الجتي ةل اذ الجأني

وطتيقة كنفهذن كخفى من، مسمممألة شمممو  ين سمممحه أن الححبي وحْتقهأ حدى العظب وألنأه. كخفى تذا ك أًمأل 
حتمنأ مس نوهتأ. واألاتى مس ذلك ثنأؤن دحى القضمممممأة ولعحَّ، يتين كن يسمممممدت دحى والا النوه حدى ا ي

الفتنسمممممههس لعنم انفعألهب وكنهب تأن وأسمممممدطأددهب كن يأخذوا تثهًتا مس األوتيأء وجنأية القدمل ولكنهب لب 
 يفعحوال  كأنوا ن وذًجأ لحعنل ومندأةً لإلدجأب. 

مس كتم الشأمل ووأسب الغوو  والشيء الذ  لب يسدتع النظت دحى كت هد، تو كن تؤاء األهوعة تأنوا
 ي سممممبهم هللا جأءوا لهنا عوا دس ااه اإلسممممالمل  ضممممتووا وذلك ال ثم  ي الوقت نفسمممم، لحوحنة العتوهة 
هأ وهوأطهأ اإلسممالم. والح ن هلل لب يكس كصممحأب ال نهسممة ااسممدع أهية  ي كفسممهت  أمج الحقهقهة الدي ِد ممَ

اَّ  ننهب تأنوا سمممممهقولون دس سمممممحه أن الححبي وعنل وإ« اإلهتأب»الدأهي  قن وصمممممم إلههب م مممممطحي 
اوية الذيس تأنوا مع، إنهب إهتأوهون كجأنى كسححوا دبت الحنوا إلى م ت  «.والغوَّ

َى  هحب هللا سمممممحه أن الححبىل الذي كجهض كحالم تذا الِعْحج ااسمممممدع أهي وكهاان  ى الطهسل وَه مممممِ
سعً  أ وتدى ل، دجْحهَأ الفتااي  وحشتن مع النبههس سبحأن، وكعألى دس ذلك البطم العتوى ال سحب هً أ وا

َس كول ك ه هقأل وحشممت ذيول الفتنسممه  وادقى ِجَومهب مع  وال ممنيقهس والشممهناء وال ممألحهسل وَحسممج
سدولى  َسقَتل وو   ال  هت. دحى كنى كحى لحقتاء األدواء كن يدنبهوا إلى مأ ا كول ك الخنأأيت  ى قعت 

دسفًأ ول وصهةًل ومنهأ ق ت األلفى وك  ى تذا النتل ت أ كحهحهب دحه، الفتنسهون مس ق وه تثهتة 
إلى مأ تدب، التا عى  ى تدأو، الذي نحس و مممممممنان دس الضمممممممتاىى واإلكأوا  الدى تأن الكحى تحهبت قن 
ل لعش أوي كن يقول إن ال  تيهس  ى ثوهكهب   ت هأ دحى ال  تيهس لهعت وا مني الدنله  الذي َسوَّ

سممى ركحك الثوهة الدى كنل كن يسمم ههأ تذلك قأىال إنهأ مجتا حتتة توجأءل واكه هأ دحى ااحدالل الفتن
دَْولَْوا دنوانأ وظح أ دحى  ة وحأول كحطهخهأ وكم األوحألك قن اسممممممْ واكهب القأى هس وهأ وكم نقه ممممممة ومعتَّ

قن  كالبكموال الفتنسههس. وتو مأ ا عنى لحدسأؤل دس م نه محكهدهب لهذن األموالل وتم تأن كول ك ال
حأول أوها  جأنبهب وي وأىهب وكمهأكهبل لعنة هللا دحههب ودحى كسمممممممال هب ودحى مس يدخذ  وهثوتأ دس آ
م قبي سمممهأسمممدهب وشمممنأدأكهأ و ضمممح، وكخوان دحى هؤوس األشمممهأا  ى الننهأ واآلختةي  ووهدأنأ كن يج ه

 آمهس يأ هب العأل هسي

أ ة الثق»و« ن ختوت الفتنسمممممممههسم مممممممت وع»ويدبقى مس الكدأب كهوعة   مممممممول تى دحى الدوالى  
س عهة والثقأ ة الب تية  ى و«. مس األم  إلى الغن»و« الح حة العسكتية وال نمة الحضأهية»و« ال

كول تذن الف ممممول يعتض الكأكى ل أ وقع وعن هحهم تالب الفتنسممممه ل إذ دأا  األموه إلى مأ تأنت 
ذ ال  مممتيون أمأم ال بأاهة  ى كينيهب ويجَولهوا دحه، قبم ذلك كقتيبأ. وإن اإلنسمممأن لهدسمممأءل  ل أذا لب يأخ

واحممنا منهب دحى البالا وممنا مس مح ممن دحىل الممذي كان جممأنبمم، نحوتب وكوممني حبمم، لهب و هتكمم، دحى 
حدى إذا كمكند، الفتصة وعن كوله، حكب م ت انقحى دحههب وكظهت لهب نأو، … م ألحهب وكعأطف، معهب

ت مس والا العتووة واإلسمممالمل إذ مأ إن يدحقق جالء ال سمممدع ت الفدأك. إن تذن مشمممكحة ال شمممأتم  ى تثه
ًها كن، قن كاي مأ دحه، وكن الحأتب الذي كوصح،  ِ دََ وه دس البحن حدى ين تف الشعى دس مدأوعة الجهأا مج
سوف يقوم وألبأقى دحى كحسس مأ يتامل مع كن، ثبت ثبوكأ قطعهأ كن األموه ا كجتي دحى  إلى الكتسى 

نال وكن ال سممدع ت القنيب الذي ظننأن قن هحم وانكسممي و أه و أه  كيأم، ا يوال موجواا تذا النحو كو
وكن، دحى دالقة مدهنة مس وهاء ظهوهنأ مع الحأتب الجنينل الذي تو منأ ونحس من،ل والذي وأدنأ وث س 

ي ى مذووخ  لقأء ه ممممممأ ذلك السممممممهن دن،ل وكن، دحى اسممممممدعناا ألن يقنمنأ نحس والبحن ج هعأ قتوأنأ دح
م ل و«َمَححَّك ِستْ »الت أ السأمىي ولو ظحت األموه كجتي دحى تذا النحو  ال كمم  ى كي كقنم وسنظم 

 سوف ندقهقت وكنحنه كحوالنأ مس سئ إلى كسوكل وتذا إن تأن تنأك كسوك مس تذا الذي نحس  ه،ي 
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اون هقأوة صأهمة ويقظة ا ون كن نعتف كن، مأ مس حأتب  ى الننهأ ي كس كن يسدقهب كمتن مع هدهد، 
ااى ةل وكن وناية ااسمممممدبناا تى كتك الحبم ل، دحى الغأهب ثقةً مطحقة و، كو نفأقًأ ل، وجبنًأ من،. ولو كن 
األمة  دحت دهنههأ جهنا ل أ يجتي وكأوعت م ممممألحهأ وسممممهت  دحههأ ل شممممى الحأتب دحى العجهس  حب 

حطأن وكخحههأ دس تم شممىء لهنوتن و عت د،. يحخبط،ل كمأ الذي يحنث اآلن  هو هدى الشممعوب مس السمم
شأممل واانههأه الكأسيل  والندهجة تى تذا الذي نعت ،  ى والا العتووة واإلسالم تحهأ كقتيبأ  الفسأا ال
والهواىب ال ددألهةل والذلة ال خويةل حدى لقن ك ممحى ال سممح ونل اون وقهة خحق هللال مضممتب ال ثم  ى 

يتين كن يخهل كحنا  نن، يضمممتب كول مأ يضمممتب العتب وال سمممح هسل الهوان والعأهل وكصمممبي تم مس 
وتثهتا مأ يكدفى وضممتوهب وإتأندهب وكقدهحهب وكنمهت وهوكهب  وق هؤوسممهب ونا مس  ممتب  هتتبل وَْح،َ 
قدح،ل ألن لغهتتب َظْهًتال كمأ تب  ال ظهت وا تتامة وا مخحوق يبكى دحههب. ولب ال وتب َمْحَطَشة العألب 

قد، الدى ي سممي  ههأ حذاءن القذه؟ يأ مسممح ى العألبل يأ مس كَْبنجون وتأنكب مخحوقون مس طهنة مخألفة وِختْ 
ِبم من، سمممممممأىت النأس  ال تتامة وا ك تا دحى الذل الذي كندب  ه، إلى كذقأنكب مدوهطونل  لحطهس الذي جج

 ون كموهتب اون كن يأخذوا لو تأن حكأمكب دحى سبهم اا دتاض مالىكة مس ال الىكة وكتتد وتب يجَ تهِ 
هكيكب ودت وا كنكب ا كهد ون ودحك األموه اسدحألوا وهس دشهة و حأتأ متاةً شهأطهسل   أ وألكب وتب 
مس األصم شهأطهس مثحكب؟ تم كظنون كنهب يسدطهعون كن يكونوا  ى ظم تذن الظتوف ال فسنة حكأمأ 

 صألحهس؟

ى   ن نتي ال ؤلل يعوو تم م ممأىبنأ إلى ك« قأ ة الب ممتيةالثقأ ة السمم عهة والث»و ى الف ممم ال سمم َّ
الثقأ ة العتوهة واإلسمممالمهة تحهأ طوال كأهيخهأ تى ثقأ ة سممم عهة مدخحفة كناوت العقم وكقوم دحى الدتاين 
اون  هب وا دحب وا محأولة لحدححهم والنقنل الحهب إا الكدأوأ  الفحسمممممممفهة ال أخوذة دس اإل تيقل وتأن 

ى ذا الثقأ ة السمم أدهة ال خأصمم ة لحعقم ونودة النقن والدححهم ي كس كن يدأثت ون تيق كو ال جد ع الشممفأت
تأن تم  هذا  َوْنًوا ا يقتكون وا يكدبونل ول تأنوا  ىم  لك دننن تو كن العتب األوا إوتيقي وكسمممممممأس ذ

ن ى األمهة كادد أاتب دحى األذن ا الدفكهت. وتو تالم كقم مأ يوصممل و، كن، تالم  أهن.  أوا له  معن
الشمممخت ا يفكت  ه أ يسممم ع، ويتاان اون  هب. لو كن، قأل إن األمهة ا كسمممأدن دحى الدقنم العح ى لقحنأ 
ل،  نعب. كمأ كن يقول إنهأ كحغى كي كفكهت نقنيل  كال وكلل تال. إن األمى يفكت وعقح، ت أ يفكت الكدأوىل 

 دأك ل،. وتذا لو تأن العتب تحهب كمههس وحه  وتم مأ تنألك كن تحهه أ يفكت ااخم اإلطأه الثقأ ى ال
ي ممممي وصممممفهب وأنهب شممممفأتهو الثقأ ةل   أ وألنأ لو دت نأ كنهب لب يكونوا ج هعهب كمههسل ومس ثب لب يكس 

 ى ااصمطالك العح ى؟ تذلك  أتب دنأصمت « الشمفأتهة»ال جد ع العتوى مجد عأ شمفأتهأ ت أ تو معنى 
أن دحى الدتاين وألحسأن الثقأ ة العتوهة تو القتآن الكتي ب والحني  النبوي الشتيلل ككتات أ كيضأ يحضه

اون  هب وا متاجعة؟ إن تذا لكالم خطهتل وا كظس الكأكى  هت منهك كوعأا مأ يقولل ووخأصة كن، لب 
يوجتل ت أ هكينأل ال سممممؤول الفتنسممممى الوقي دننمأ ككحب دس األثت الدنمهتي لحثقأ ة العتوهة اإلسممممالمهة 

م مس يدعتض إلشمممعأدهأل وم سمممأيتن  ى تذن الندوي الجأتحة الخبهثة مسمممدثنهأ نفسممم، مس كأثهتتأ دحى ت
 ال نمت و فد، هجال تونهأ كتبت مس كن ك سه، دنوي كحك الثقأ ة ال هحكةي 

ْفًحأ ونفدتض كنهب تأنوا شممفأتههى الثقأ ة  عال ت أ يتين لنأ  ِتب دس ذلك تح، صممَ ومع تذا  حسمموف نَضممْ
نى كن نعدقنل  دَعَألَْوا نََت تهل تأنوا يد ممممممت ون  ى ال واقل ال عت هة ال خدحفة  لنأخْذ مثال ال ؤلل الكو

نًا اون  وا سججَّ هاَّ  عحهب حهس ككأتب التسول دحه، السالم وألقتآن.  هم يأ كتي مأ إن س عوا آيأك، حدى َخته
يؤمنوا و أ جأءتب و، اون كخذ  ودأننوا وسختوا وه ضوا كن ^ هب وا كفكهت؟ كونال وم تبهوا  ى وجه، 

وهاه وخ مممممممومأ  لب يجنوا وعنتأ مننوحة دس كتك ال تاو ة واانقهأا لححقهقة الدى  حبت حهن ذ تم 
متاءه لنيهب و دحت و أىتتب وكو أهتب لنوه الهني والهقهسل وإْن َشذَّْ  طأىفة منهب حكَّب ك تااتأ العقم 

ولب يقه وا اددبأها لحع مممممممبهة كو ال عأننةل وتأن دناتب يوااا منذ البناية و دحوا قحووهب لحنوه والهواء 
وبقء مححوظ إلى كن ك ت الهجتة ت أ نعتف ج هعأ. ودننمأ كحول ال جد ع العتوى إلى مجد ع مسممممحبل 
وونك  د حهة كفسممممهت القتآنل تم كخذ الج هع يتااون نف  الكالم  ى شممممتك آيأك، الكتي ة؟ متة كختي 

ونال وم تأن لكم مفسمممممممت  هؤيد، وطتيقد، ت أ نعتف ج هعأ. و ى مجأل دحب الكالم تم هاا العتب ك
 وال سح ون نف  اآلهاء وال قوا ؟ كونال وم تأنت تنأك  تق وج أدأ  مخدحفة مس سنة وشهعة 
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ومد ممو ة ومعدولة ومتج ة ومشممبهة ومجسممنة وإوأ ممهةل  ضممال دس كن تم  تقة مس تذن الفتق قن 
  ت أ نعتف ج هعأ. و ى مجأل دحب الحني  تم تأن العتب وال سح ونل إذا انقس ت ونوهتأ إلى  جَتْيقأ

سمم عوا حنيثأ ينسممب، هاوي، إلى النبى دحه، السممالمل يدقبحون،  ى الحأل اون نقأ  وا متاجعة وا كححهم 
وا ك حهت؟ كونال وم تأنوا ينهسمممممون، وينهسمممممون كحوال هواك، وعنمأ و مممممعوا  ى ذلك القوادن الدى 

دأكهأ ل عت ة مني صمممممحة الحني  مس دنم، واهجد، مس ال مممممحة كو الضمممممعل ت أ نعتف ينبغى متا
ج هعأ. و ى العحوم الطبهعهة تم هااوا مأ وصحهب دس األمب القني ة؟ كونال وم اهسوا وجتووا واتدشفوا 
وْ  ا قوانهس جنينة وطوهوا اآلا  القني ة وك مممممممأ وا إلههأ آا  كختيل واندهى وهب األمت إلى كن كَْهسمممممممَ
كسمممممم  ال نهج الدجتيبى  ى كحك العحومل وتو ال نهج الذي وهثد، كوهوأ دنهب واندفعت و،  ى نهضممممممدهأ 
الحنيثة واندقحت و، مس حأل إلى حأل حدى كصممممممبحت مأ تى دحه، اآلن ت أ نعتف ج هعأ. وإن مس يقتك 

 مأ تدبون  ى تذا ال و وع لهبهت مس مني النقة العقحهة والفحسفهة الدى وحغوتأ. 

الوا ي كن الكأكى الكونىه ا يعتف شه أ  ى تذن ال سألة الدى يخبق الكالَم  ههأ ت أ يدفق اون  مس
كب ت وا كنوت. ولنفدتض ه ب ذلك تح، كن العتب األواىم تأنوا  عال ت أ يهتف تأكبنأ الكونى و أ ا 

 أه الكدأوة والقتاءة وهنهبيعتفل كََوقَْن ظحوا َطَوال كأهيخهب تكذا ه ب كغهت ظتو هب وعن اإلسالم واندش
حدى لقن اسدقت  ى الوجنان كن، لب يكس يوجن وهنهب كمى واحن كيأم نهضدهب الدى لب ككس تنأك  ى كي مكأن 
 ى العألب نهضة كضأتههأ؟ إن تذا معنأن كن التسول والقتآن قن  شال  شال ذهيعأ  ى كتوهة العتب ولب 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ژ قتآن مثال  يسدطهعأ كن يغهتا  ههب شه أل  قن جأء  ى ال

ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ل [البقتة] ژۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  ژ ل [البقتة] ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

ڳ  ڳ   گ  گ  ژ ل [83 النسأء] ژ گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ  

ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ ل [41 ال أىنة] ژ ۋ  ۅ

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  

ڤ  ڦ  ڦ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤژ ل [النوه] ژھ  ے  ے  

 ل وتو مأ يفهن وجوب الدثبت م أ نس ع، قبم كن نقنم دحى كي ك تف.[الحجتا ] ژڦ   

تذلك شممممنا القتآن النكهت  ى موا ممممع مخدحفة من، دحى مس يع م شممممه أ كو يدتت، ا ونأًء دحى اقدنأع 
عة ال سحب إِمَّ شخ ى من،ل وم ألن اآلوأء واألجناا كو العشهتة كفعح، كو كدتت،ل ونهى التسول كن يكون 

يقول  كنأ مع النأس  إن كحسنوا كحسنتل وإن كسأءوا كسأ . و ى القتآن آيأ  وكحأاي  تثهتة كندو إلى 
م العأِلب دحى  هتن كفضهال شنينا. ولنفدتض كن العتب تأنوا  اسدخنام العقم والدفكت  ى خحق هللا وكفضهِ

أدهس ا مفكتيس وا  نأقنيسل كََوتأنت األمب األختي الدى اخحت  ى   ى الجأتحهة ثب ظحوا  ى اإلسالم س ه
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اإلسممالم تى كيضممأ وا كوال حدى اآلن سمم أدهة ا كفكهتية؟ إن تذا  هت م كسل لكس الكأكى ا يبألى 
وحق كو وأطمل كو م كس و هت م كسل  هو مدع ى كع بأ مؤذيأ  ن العتب وال سح هس  مؤذيأ ل، تو 

تتيب.  أمأ كن، مؤذه ل،  ألن، يعته مم، لحقهم والقأل وين ع العح أء نفسمم، ولحضمم هت العح ى ولكم مفكت حت 
الحقهقههس إلى النهم من، والسََّخت و، والدهكب دحه، ودنم ااط  نأن ل أ يقولل إذ يتون، يودب وتاحد، اون 
كانى دحب كو الهمل ووغهت كن يخدحج من،  ممممم هت كو كتمش ل، دهسل كن الثقأ ة العتوهة اإلسمممممالمهة تأنت 

حهأ دحى مني كهوعة دشمممت قتنأ ثقأ ة سممم أدهة له   ههأ  كت وا نقن وا كححهم وا دحب. وكمأ كن، مؤذه ت
لحضمم هت العح ى  ألن مأ يقول، يسممهت دك  مأ يقضممى و، العقم ومأ يقول، كأهي  البشممت الثقأ ى. وكمأ كن، 

حن كم مفكت حت تتيب  ألن كحتاه الفكت وتتمأءن ا يطهقون كن يتاا ك تذا الكالم  مؤذه ل ثم  مأمهب م ك
ال ضمممممممحكي لقن تأنت كوهوأل الدى كبهت دهس تأكبنأ الكونى ودقح، وقحب، كجح  مس العتب وال سمممممممح هس 
مجح  الدح هذ البحهني وتأنت آنذاك ذا  ثقأ ة س أدهة حقهقهةل إذ تأنت الكنهسة كقول الشىء  ال يسدطهع 

 معحوم لكم إنسأن وا ي كس ال  أهاة  ه،. كحن وم ا يفكت مجتا كفكهته كن يقول شه أ آختل وتذا

ولقن كغهت  منذ ذلك األوان كموه وكموهل وجت  مهأن تثهتة  ى النهتل وانقحى الحأل  هت الحألل 
وذلك تح، كمت طبهعى. وهن كن األموه قن طألت كتثت م أ ينبغى وكصمممممممبي حأل العتب وال سمممممممح هس  ى 

 ى و ممعهب ال وهي ذاك وألههوا  ى الع مموه الدى  مندهى السمموء والقبي والخوي وحه  إننى كشممبههب
تأن اا مممممطهأا ين مممممىه دحههب مس تم جأنىل مع  أهق مهب وخطهتل تو كن الههوا تأنوا كقحهة حقهتة 
ينيهب مس النعب والثتوا   وأ َعنمون و  أ  ال اليهسل ت أ كن  مأ العتب وال سمممممممح ون  ننهب يج حةل ك  ممممممم ه

البشمممممت كن كطوف تذن النعب والثتوا  واإلمكأنأ  مجتا طو أن  واإلمكأنأ  مأ يد نى تثهت  هتتب مس
وخهألهب  ى ال نأم. وتو مأ يقضمممى دحى تم دذه ي كنهب كن يدحججوا و،ي كله  مضمممحكأ كن يجتؤ مثم 
األسدأذ دش أوي دحهنأ وهذا الدهوه الفكتي اون كن يقهب حسأوًأ ألي شىء كو ألي شختل وتم مأ يه ، 

وأددبأهتب سمممأاة العألب؟ وحى وهللا إن، ل ضمممحك ومخوه معأ. وتذا مس مظأتت كن يحظى وت مممأ الغتوههس 
الثقأ ة السممم عهة الدى مس الوا مممي كنهأ ا كدعحق وكدأوهة كو شمممفأتهةل يم وطبهعة الشمممخت نفسممم،. وتأكبنأ 
الكونى يتاا اون ك حهت مأ يقول، ال سدشتقون وال سؤولون الغتوهون دنأ ودس طتيقدنأ  ى الدفكهتل 

ن ل جتا كن، سمم ع، مس تؤاء الغتوههسل  هب دننن قوم ا يخط ونل كو  حنقم  إنهب سممأاة العألبل وا يتاا
ون إذن مس إه مممأىهبل وله  دحى الكأكى مس ذنى إن تو الدقق مأ يقولون، وكشمممأد، وعَبَح، اون كفكهت كو 

 كثبهتي 

سم ِمْتنأىىه كو إذادىه حت  ثب إن كمتيكأ مثال  ى حتوهأ  ى العتاق قن كخح ت مس تم صحفى ومتا
ينقم الحقهقة الدى دحى األهض اون كويهلل ولب كجْبِق إا مس يأك ت وأمتتأ ويتاا مأ كتين كن كشمممهع،  ى 
العألب حدى ا يطحع كحن دحى الوحشممممهة اإلجتامهة الدى ك ممممبهأ دحى هؤوس كتحهنأ  ى ذلك البحن الكتيب 

إلى كنفهأ تنأك دحى كيني ال قأومة الوطنهة النينهة وحدى ا يعتف كحن مني الوتسمممة الدى كوهطت  ههأ 
حدى لقن كصممممأب جنواَتأ األوسممممأَع الكآوةج واندحت ومأ أال يندحت تثهت منهب. ت أ كنهأ كخفى دنا قدالتأ 
وجتحأتأ الحقهقى وكقحح، إلى العجْشت دحى األقمي كلهست تذن تى الثقأ ة الس عهة  ى كوس  صوهتأ ه ب 

 لدقنى الذي كد دع و، كمتيكأ؟تم الدقنم العح ى وا

ووذلك نبحا الف مممم األخهت الخأأ وأل مممنمة الحضمممأهية الدى كحنثدهأ الح حة الفتنسمممهة  ى م مممت 
وال  مممممممتيهس. وا هيى كن م مممممممت والعألب العتوى واإلسمممممممالمى تأنأ  ى حألة يجْتثَى لهأ مس الدخحل 

ون مس الهقظة وكناهك مأ  أكنأ طوال والضمممممممعل. وقن نبهْت تذن الح حةج األذتأَن والقحوَب إلى كن، ا 
القتون ال ن ممممممتمة الدى تأنت كوهوأ قن قطعت كثنأءتأ كشممممممواًطأ ِطَوااً وعنمأ اسممممممدفأا  م أ تأن دنن 
َهكْ، وك ممأ ت إله، حدى ك ممحت الفجوة وهنهأ  العتب وال سممح هس مس دحب وكقنم وآا  واخدتادأ  وَطوَّ

أ لألسممممل لب نول حدى الهوم مدخحفهس دس الغتب كخحفأ ووهس العتب وال سممممح هس واسممممعة ود هقة. ولكنن
ننأ مس هام الهوة الدى كف م وهننأ ووهن،ل دالوة دحى كن الغتب  تبهتال إذ لب نبذل الجهن الكأ ى الذي ي كهِ
لب يدتتنأ يومأ  ى حألنأل وم تأن يخطق ااى أ  مممممممننأ ويدآمت دحهنأ ويجهض مأ نكون قن كنجونأن دحى 

د، ه ب ذلك ودنم  نأ لب نهدب و تاقبة حكأمنأ ولب نحأول كن نعتف مأذا تأنوا قح تفأيد،. و وق تذا  نن
 ينوهِتون مس وهاء ظهوهنأ مع حكومأ  ذلك الغتب. كي كن الطأمة تأنت مضأدفةل ومس تنأ اسدحققنأ 
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دس جناهة مأ نحس  ه، اآلن مس كخحل وحهتة وهدى وخوي وتوي ة وحأجة مسممممد تة إلى الغتبل 
واة ااحدالل الغتوى ال بأشمممممممت اون حهأء وا خجم وعن كن تنأ كوت نأل ونأء دحى مأ تأن إلى جأنى د

 يقول، لنأ حكأمنأ ال خأادون مس كن د تن ولَّى إلى  هت هجعةي 

واألمت اآلن  ى كينينأ  إن ش نأ وذلنأ الجهوا ال طحووة وكح حنأ ال دأدى واآلام والنموع والدضحهأ  
ححأق وألغتب ومسأواك، دحى األقم حدى ا نظم كحت هح د،ل كو وأألَْحَتي  كحت الجسأم الدى يدطحبهأ ال

إجتام، و حش، وقحة كاو، وكخطهط، إل نأىنأ كو لحقضأء دحى ايننأ وثقأ دنأي وإن ش نأ وَِقهنأ  ى تذا الو ع 
تكنأ َحأء  هالذي ا يدطحى منأ شمممه أ سممموي كن نظم دحى والاكنأ ومهأندنأ وانعنام شمممعوهنأ وكتامدنأ وامهِ 

ن إلى كن نحقى هللا يوم القهأمةل وق… دحى ايننأ وكوطأننأ ونسمممممممأىنأ وكفتيطنأ  ى حأ مممممممتنأ ومسمممممممدقبحنأ
اسواَّ  منأ الوجون وسبى الحعنة الشأمحة الدى حأقت ونأ  ى الننهأ ولحقدنأ وجحَّحنأ دأهتأ  ى الناه اآلختة 

س دحى تذن الحأل مس الخوي والهوانل وا يحدفت  هدبتك منأ نبهنأ الكتيب الذي ا ي ممممي اندسممممأونأ ل، ونح
إلهنأ هونأ الذي نسمهنأ قتآن، وسمنة نبه، ومأ يندوان إله، مس دوة وتتامة ومجن واند مأه وكحضمت وقوة 

 واحدتامل  نجْحَشت مع ال جتمهس مس كتم الجحهب  هت مأسوف دحهنأل وو   ال  هتي 

نْ  عَة إا كل ممممممقهأ وأل  ممممممتيهسل دحى حهس لب ينع مس ووعنل  نن تأكبنأ الكونى لب يدتك مثحبة وا شممممممج
ال حأسس وكلوان الثنأء شه أ إا ك أ ، لحفتنسههسل وتأن ال  تيهس تب الذيس َ َوْوا  تنسأ واْددَنَْوا دحى 
حتية الفتنسههس وقدحوتب و جتوا ونسأىهب وتنموا وهوكهب واوه دبأاكهب وَهَمْوتب وألقنأوم وستقوا منهب 

  ب مس م دحكأكهب وكتتوتب يشحذون.كموالهب وجتاوت

هأ وِِح هه وطنىهه  لنهاسمممممممة العح هة ال حدتمة الدى تدبد مأم ا واآلن كوا كن كقل وشمممممممىء مس الد هم ك
ل النتدوهة لهحى دنأن كسمممدأذة الحضمممأهة الفتنسمممهة وآااب القأتتة. وتذن النهاسمممةل دحى  وإسمممالمىهه نبهمه

دش أوي صفحأ  تدأو،ل تى اهاسة هصهنة م حوءة  العك  مس الكالم السطحى ال غألق الذي سوا و،
َى دهنههأل وكقنم لحقأهئ اسممدعتا ممأ مف ممال  دح أ وكححهالل وكضممع دحى النوام البح  دس الحقهقة نج ممْ

ل «يت؟كنويت كم كوو -الح حة الفتنسممممممهة»لعنا تبهت مس الكدى دس الح حة الفتنسممممممهة  ى جوكيس وعنوان 
هة»و هة الفتنسممممممم دأهي  ى مح -الح حة الفتنسممممممم ة مأهس 574ل 567رتدأب الهاللة العناان « ك ة ال

مك. ووعض كحك الكدى وألعتوهةل ووعضمممممممهأ مدتجب إلههأل ووعضمممممممهأ وألحغة 1998مل وكتدووت 1998
الفتنسممممهة. ووعضممممهأ وقحب مؤهخهسل ووعضممممهأ اآلخت وقحب كاوأءل ووعض ثأل  وقحب سممممهأسممممههس كو قواا 

ن العحب والوطنهة وااددواأ دسمممكتيهس. ووعضمممهأ وقحب دتبل ووعضمممهأ وقحب   تنسمممههس. ودحى مس يَْنشمممج
التاقى وأإلسممممممالم ومدعة البح  والدع ق  ى الدححهم والنقن وال قأهنة وااسممممممدندأت كن يقتا تذا الكدأبل 
وكنأ أدهب كن، سوف يغسم دس نفس، األو أه الدى خحَّفدهأ صفحأ  دش أوي الهويحةل وسوف يط  س 

ووطنهةً وإخالًصأ لنيس هللال وكن تنأك وشتا يحدتمون كنفسهب ويعدوون وأمدهب إلى كن الننهأ وخهت دحً أ 
ودتوودهب وإسممالمهب وا يبدغون وهأ ونيال كيًّأ مأ يكس الث سل ألنهب يعت ون كن، مه أ تأن ذلك الث س  هو 

أ مس الننهأ كأ ًهأ  ممم هالًل وكن، سمممأدة يجنه الِجنه ويحهس   وقت الحسمممأب ى نهأية ال طأف له  إا َدَت مممً
 وال ثول كمأم النيهأن  حس يغنى تذا الث س دس صأحب،  دهال. 

ل «مذتتا  دس الح حة دحى م ت»ولند هم قحهال مع الكأكبة دنن ال فحأ  الدى خ  دهأ لكدأب 
جوأيل موهايىل لندعتف دحى كتناف الفتنسممممههس مس  -الذي كلف، كحن  ممممبأط كحك الح حةل وتو مأهي

هب   ألتجم يدحنث دس الغوو ووصمممف،  تصمممة لالندقأم مس م مممت واإلسمممالم لسمممأن كحن  مممبأطهب كنفسممم
لهوي ة لوي  الدأسممع  ى ال ن مموهة منذ دنة قتونل واكخأذ م ممت مسممدع تة  تنسممهة كعو ممهب د أ 
 قنون مس مسمممدع تا   ى القأهة األمتيكهة. وتو يبني كسمممف، و مممهق، لعنم وجوا مأ تأنوا يدوقعون، مس 

خذونهس سممبأيأ ولفقنان النبهذ وشممي ال أء  ى ال ممحتاء ال حتقة. ت أ ي ممل نسممأء يسممد دعون وهس ويد
أل والممنمممأه الممذي كنولون الدممذمت العممأم وهس ك تاا الجهش وحممأا  ااندحممأه وهس  أ ويممأسمممممممً الجنوا سممممممخطممً

وأإلسممكننهية حدى جعحوتأ حطأمأل وتهل قضممى الجهش الفتنسممى دحى ج هع ال واطنهس مس هجأل ونسممأء 
ن الدجأوا إلى كحن ال سأجن  ى كحك ال نينة وعن كن اسدطأع الفتنسهون النوول وااندشأه  ههأ وكطفأل تأنوا ق

 ه ب شنة ال قأومة الوطنهة تنأكل وتهل كن ال قأومة  ى كنحأء م ت ال خدحفة تأنت كسبى لهب ه ب ذلك 
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إأاءن شممه أ  مس الخسممأىت وصمموه اإلأدأت واا ممطتاب والتدى مأ لب يسممدطهعوا  ى تثهت مس الحأا 
حأسمممممم أ نظتا اخدالف طبهعدهأ دس طبهعة ال عأهك النظأمهة الدى تأن مس شممممممأنهأ كن ككفم لهب التجحأن 

عة  لدفوقهب  ى آا  هك  ى موق مأ اشمممممممدبكوا مع ال  أل ية دنن بنا دأل ت أ وقع  ى ال الحتب وخطق الق
أ  مأ مس ال مممفلعأ دحى نفسممم، األتتامل وتهل كن نأوحهون تأن يحجأ إلى خناع ال  مممتيهس  ى وهأنأك، خأ

أ وكويهفًأ وكنكًتا ل بأائ الثوهة الفتنسهة الدى يودجنأ ذيول الح حة مس  يجعح، إلهأ كو شب، إل، اجالً من، و شًّ
كونأء جحنكنأ وأن، إن أ جأء لالهكقأء و  مممت والعألب اإلسمممالمى إلى  كتتأ الدنويتي. ت أ تأن ااىى الكذب  ى 

الحكومة  ى  تنسأل  هو يدحنث دس ااند أها  ال نوية  ى دكأ مثالل دحى حهس كقأهيتن الدى يتسحهأ إلى 
كن، كجتع دحى كسواهتأ كمته توي ة وكخواتأ. ويكفى كن تذن الهوي ة تى الدى كجهضت كحالم، اإلجتامهة 

. إل  رانظت  ى ذلك تدأب ا…  ى كحويم ال نطقة وال نأطق ال جأوهة إلى إمبتاطوهية  تنسممهة  ى الشممتق
  ممأدناك. ووأل نأسممبة  شممأكووتيأن  ى تدأو، الذي و ممع، دس هححد، ل  ممت وعن كن كب  69ة 2لهحى دنأنة 

أننأ الذيس  تس»كطههتتأ مس نجأسة الفتنسههس وأدوام قالىم يقول تو كيضأ مأ قأل، الضأوق الفتنسى مس كن 
 ك.166ة 1نأنة را. لهحى د« تجِوموا يوم ال ن وهة اندقب لهب جنوانأ  ى معتتة األتتامأ 

و ى مو ممممع آخت مس الكدأب كدنأول األسممممدأذة ال حدتمة وألعتض والدححهم هسممممأىم تحهبت الدى تأن 
يبع  وهأ إلى ال سؤولهس السهأسههس والعسكتيهس الفتنسههس كثنأء الح حةل و ههأ حني  دس الطتيقة الدى 

أجن ون ويدبتأون وجواه ال سمممتأن الجنوا الفتنسمممهون يد مممت ون وهأ كجأن ال  مممتيهسل إذ تأنوا يدبول
هأل وم يقدحعون األشممممممجأه ذاكهأ مس جذوهتأل وال قأوتل وتأنوا ا يكدفون  وقطل ث أه األشممممممجأه ألتح

هون البهو  ويقدح ونهأ اقدحأمأ  ويختوون السممممواقى ويسممممدولون دحى خشممممبهأ اسممممدع أل، وقواال ويدسمممموه
هب و أ  ى ذلك الكدى. تذلك كدحنث هسمممأىم ويعدنون دحى كدتاض الحتاىت ويسمممتقون تم مأ كقع دحه، كيني

تحهبت دس الوسممأىم الشممهطأنهة الدى تأن الفتنسممهون يح ممحون وهأ دحى كموال كجناانأ تنهى اإلوم منهب وقوة 
السالك مثم قطأع الطتقل وم أاهة م دحكأكهب وق ب ظهوهتب وألضتاىى الفأاحة الدى ا كدتك لهب شه أ 

ل كموا»منممأ وعممن تممذا تحمم،  هقول إن ال  ممممممتيهس تممأنوا يعدممنون دحى يممنوتون ومم، حهممأكهب. ثب يممأكى وعض 
ن مأ ككأن الكالب كواا الكالب مس كقدهم وكنمهت ألحهأءه ولقجًتي ومننه تأمحة ونشممممته « الفتنسممممههس تى يسمممموه

لحختاب  ى هووع القأتتة والبالا ج هعأل وتو مأ لب يتككى ال  ألهك كو العث أنهون دشممممممت معشممممممأهن ه ب 
 ا الذي تأن سأىنا  ى كواخت حك هب.ااسدبنا

ووأل ثم كدحنث كحك التسمممأىم دس ال قأومة الوطنهة البأسمممحة الدى حولت حهأة الفتنسمممه  الكالب إلى 
جحهبل وتأنت كتب األسمممممممبأب  ى انههأه التوك ال عنوية لحجهش الفتنسمممممممى ه ب دنم ككأ ؤ القوة وهس 

ل ال  مممتيهس مس الفالحهس والبنو وسمممكأن ال نن الطت هسل كحك ال قأومة الدى اشمممدتك  ههأ ج هع طواى
والدى اندشممت  تألنأه  ى الهشممهب  ى ج هع كنحأء ال حتوسممة. ت أ كدحنث دس األسممألهى الوحشممهة الدى 
َضنأ وطواكجهب النبهحة  سم الذيس ا كعجى وع سه  الحاللهل يدبعونهأ  ى التا دحى كتألهنأ البوا تأن الفتن

تب التاس  الجهأ  وعوة تب مس الخضوع لهؤاء األو أا الذيس يخدحفون  وشعوهج كنفسهب وتتامدهب ونفوهج
لنوه ال نوط و أ يسممممممم ى  عة ا ىم النوه دحى طبه تذلك كحقى التسمممممممأ غة والقومهة.  لنيس والح دنهب  ى ا

ل الدى ي سه دحهنأ القجْتع مس وهننأ وهأ مثح أ كدحألى كية خأامة قتدأء وشعت سهنكهأل «ال جأل  النهأوهة»وـمممم
كنهأ رت أ كقول التسممأىمك لب ككس إا اَِهي ةً يسممدخفى وهاءتأ الفتنسممهون سممأدة الِجنه كأهتهس األتألى مع 

حون كدضمممأء كحك ال جأل  ال سمممؤولهة دس ال ظألب والعقووأ  وال  مممأاها  الدى تأن الفتنسمممهون  يح ه
ون مس ال قة كدجو مس العجو نفسممممممم،. وكخهتا ا  هأ وهبل  ه أ تب  ى الحقه ه، إلى كن تحهبت ايجْنِولون  دنب

ة 2ل  أل  تيون دننن لهسوا سوي مسح هس ر«مسح هس»ل وم دس «م تيهس»يدحنث  ى خطأوأك، دس 
 ومأ وعنتأك.  90

ولهذا مغوان الذي ا ي كس كن كخط ، العهس. ومع ذلك نتي طواىل مس مثقفهنأ الخونة يندوننأ إلى 
هس خو أ مس كن يده ونأ وأإلهتأب. وتى شممبهة حقهتة كنأسممى النيس والعأمم النينى  ى كعأمحنأ مع الغتوه

وخبهثةل إذ ال ق وا تو ا س اإلسالم إلى  هت هجعة لحسأب ااسدع أه الغتوىل ذلك ااسدع أه الذي 
وأع ل، خوندنأ كنفسمممهب الحقهتة لقأء ث س حقهت. ويأ لهدنأ تنأ إهتأوههس حقأل  أإلهتأوى  ى سمممهأقنأ تذا تو 

 إلقأء التتبة  ى نفوس كدناى، تهال يسدبهحوا ايأهن ويعدنوا دحى حتيد، وِدْت ،  الذي يفعم مأ مس شأن،
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وشمممت ، ومأل، ويقدحون ويقدحوا كتح، ومواطنه، وينمتوا وطن، ويقدحعوا تم نبدة كمم كطم وتكسمممهأ مس 
 ضكتود،. ومس الوا ممممممي كننأ لسممممممنأ إهتأوههسل وإا مأ تأنت كمتيكأ ووتيطأنهأ وإسممممممتاىهم ك تك وكَبِه

ِفت  ى كجواىنأ وهذن الحتية وتذا ااسممممدهدأه وتذا اإلجتام اون حسممممهى كو هقهى  هت ذلك العنا  وكَ ممممْ
 القحهم مس األوطأل النبالء الذيس يضحون وكم شىء مس كجم كا يننثت ايس مح ني

ولقن تدى نأوحهون ذاك، وعن  تاهن  ى جني الحهم مس م ممت وسممبى مأ اقأن مس  شممم وفضممم ال قأومة 
تأن سمممممعهنا  ى ذلك البحن البعهن حه  اسمممممدطأع كن يدحته تنأك مس تم قهوا الحضمممممأهة »أسمممممحة كن، الب

«  ال ه ولاير»كأوع، وه هق،  ى ال نفى اس تأأ  ى تدأو،  ك. ت أ تدى 151ة 1را. لهحى دنأنة « الغتوهة
م كن م ممممت تأنت سممممدظمس شممممب، ال ؤتنل ونقولهأ وألنلهم القأطعل »ونأء دحى مأ كمالن دحه، نأوحهون نفسمممم،  

مقأطعة  تنسمممهة إلى األون لو كن مس اا ع دنهأ تأن كي شمممخت آخت  هت مهنو. إن األخطأء الجسمممه ة الدى 
لو كن دكأ  جدَِحْت لطأه الجهش »كل 187ة 1رال تجع السممممممأوقة « اهككبهأ تذا األخهت كوصممممممحد، إلى نهأيد،

أ سممد ممم إلى نهت الفتا . تأن مسممهحهو الفتنسممى إلى امشممق ثب إلى ححىل و ى ل ي الب ممت تأنت جهوشممن
ى تنت سممأصممم إل… ومسممهحهو كهمهنهأ سممهنضمم ون إلى جهشممنأ. تأنت الشممعوب سممدهدو سمموهيأ والنهوأ

 ك.192 -191ة 1« رالقسطنطهنهة والهنن. تنت سأ هت وج، العألب

تنسمممممهة فكحهةً واحدتاًمأ لحومهحة الكتي ة النتدوهة لهحى دنأنل الدى كتوت  ى مناهس اإلهسمممممألهأ  ال
ه، ك أمأل ومع ذلك تأنت كتبت مس  لذي تأن الدح هذ الفتنسمممممممى يتوَّى دح  ى العهن ال حكى دحى الن ق ا
الظتوف الدى كتوت  ههأ  حب كدنكت لوطنهأ وكمدهأ واينهأل وم ظم تم ذلك حهأ  ى كد أق نفسهأ ولب كبع 

حهة منأل ا وأهك هللا  لهب وا  ههبل ولعنهب لعنًأ هوحهأ لحشمممهطأن الغتوى ت أ صمممنعت طأىفة  مممألهة مجضمممِ
 تبهًتاي
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  الفصل الحادي عرش
 مع هشام جعيط املنهجي جًدا

 هل كان اسمك الرسول ُقَثم؟

جَخَتة  ى موقع  ي وأح  كونس»مقأا لألسدأذ مح ن الح توني وعنوان « إسالم كون ايس.نت»قتك  وأ
شأم دبعن البأح  وال فكت الدونسي النتدوه تلب يس»جأء  ه، مأ يحى  «قجثَبي»يودب  ااسب الحقهقي ل ح ن 
كن ككون وعض العبأها  واآليأ  أين  « كأهيخهة الندوة ال ح نية  ي مكة»جعهق  ي تدأو، األخهت  

 ي النت القتآني دنن كنوين،ل واددبت كن الدأثهتا  ال سهحهة دحى القتآن ا ي كس إنكأهتأ. ودس مح ن 
نة  ^ حنوا سممممممم لن  ي  ن، و ْنَدى مل 580قأل إ يج تأن  ن،  ثة « قجثَب»وإ ثأل د،ل وكووت وتو  ي ال بم وعث ق

والعشتيس ووجِع   ي الثالثهسل وإن، لب يكس كونا كمههأ. و ي ننوة دجِقن   ي كون  نهأية األسبوع ال أ ي 
دشممممتا  السممممنوا  مس »ودتض  ههأ لكدأو، شممممنها الكأكى دحى كن مأ كوصممممم إله، مس ندأىج تو ث تة 

ل وكن، إذ ينشمممممممتتأ  ألن، دحى يقهس وأن مأ يوهان مس «ق منأتج دح هة صمممممممأهمةالبح  والنهاسمممممممة و 
 هت كن وأحثأ كونسمممهأ كشمممأه  ي معتض كعقهب، دحى الكدأب إلى كن التؤي «. حقأىق ينشمممت ألول متة»

 «. ال هالاي 19الدي يطتحهأ سبق كن طتك معظ هأ مسدشتق كل أني  ي القتن الـ

ل «دبن هللا»كتن كن اسممب والن النبى دحه، ال ممالة والسممالم لب يكس وي ضممى الكأكى قأىال إن جعهق قن 
تو الذي كطحق دحه، تذا ااسب. كمأ دس اسب النبى ذاك،  نتان يندى كن،  ^وم األهجيل حسى أد ،ل كن، 

، وأسب « مح نا»لب يكس  هة  إا  ي السوه ال نن« مح ن» ى البنايةل مسدشهنا  ي ذلك وأن القتآن لب يس ه
رآل د تانك. « ومأ مح ن إا هسول قن خحت مس قبح، التسم»رالفديكل « هسول هللا والذيس مع،مح ن »

تو واحن مس الدأثهتا  ال سهحهة  ى اإلسالمل وكن، نجِقم إلى العتوهة دس « مح ن»ويودب الكأكى كن اسب 
 كمأ ااسممب«. نمح نا»ل وكن صممهغد، األولى تى «األشممهت واألمجن»السممتيأنهة وكن، يعني  ي كحك الحغة 

َى و، ألن كحن كونأء دبن ال طحى تأن اسممممم ، «قجثَب»الحقهقي لحتسمممممول  هو  ومأ  دحى « قجثَب»ل وقن سمممممج هِ
َى النبي دحى اسمممب د ، ال دو َّى. ت أ أدب كن والنن لب يكس يجْنَدى   غَته  سمممج هِ ل ل وم األهجي«دبن هللا»صمممِ

 ، تذا ااسب. تو الذي كطحق دحه ^حسب أ وها  ى تالم،ل كن النبى 

كقتيتا لألمهس مح ن ك 52ال شممممبأتهة رالعنا « Kalima  Tunisieتح ة كون   »ت أ وجن ج  ى مجحة 
 9احدضممممس منهت اوس خحنون وكحهة »جأء  ه،  « تشممممأم جعهق يقنهم تدأو، الجنين دس السممممهتة النبويهة»وعنوان 

م جعهق تدأو، الجنين دس كأهي  الندوة م محأ ممتة قنم  ههأ األسممدأذ تشممأ2006نو  بت  29ك تيم ودون  يوم 
ة  .النبوية  ي إطأه كوحأث  ي السهتة النبوية. وتو الجوء الثأني مس مشتوع اودنكن وكدأب دس الوحي والنبوه

ل مس تدأو، الجنين   سبة لعتض الجوء األوه  «كأهيخهة الندوة النبويهة  ي مكة»وتأنت ال حأ تة منأ
«.  كأهيخهة الندوة النبويهة  ي ال نينة»عتض الجوء الثأني دس ايسممممممم بت ل 13سمممممممهدحون لقأء آخت يوم 

واحن ال حأ مممت كنه وعض األحناث الدي كعت مممهأ تدى السمممهتة كدنأقض مع ال نطق الدأهيخي وذلك 
لحدفممأو  وهس أمس األحممناث وأمس الدممناول. واددبت  ي تممذا السمممممممهممأق كنه النت القتآني وثهقممة ي كس 

نحس محظوظون لوجوا تذا »يثة سمممهتة التسمممول. وقأل  ي تذا الشمممأن  ادد أاتأ مس قبم ال ؤهع ل حأ
 النت الذ  ي كس كن يحجأ إله، ال ؤهع ت  نه كأهيخي مهبه يثبهت الوقأىع. 

ع مطألى و قأهوة مو مممممممودهة.  ة وكنه ال ؤهه هه ، اددبت  ي نف  الوقت كنه قتاءة ال ؤمس ا أمن لكنه
ال  مممممممأحل »بأحثهس مس وجوا ن ممممممموأ قتآنهة مواأية  واددبت كنه، ا قه ة ل أ يحهم دحه، وعض ال

الذ  يشدغم دحى كحقهق،  تيق وح  كونسي ونشتاف ال ن ل دبن « م حل صنعأء»مثم « الضأىعة
الجحهم ودبن ال جهن الشمممت ي وهجأء وس سمممالمة. واددبت كن ا قه ة دح هة لذلك وكنه النهاسمممأ  النقنية 

ثبت وجوا مسمممأ ة أمنهة وهس النطق وألقتآن وكنوين، ت أ لب ل إذ لب ي«مس وأب السمممخأ ة» ي تذا الشمممأن 
 يثبت كنه القتآن كعتض لدبنيم كو كغههت دحى مسدوي ن وص، كثنأء كنوين، كو ج ع،. ت أ كشأه إلى كنه 
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منطق القتآن ومعج ، وكسممممحوو، خأأ و، وا يقأهن وأ ه نته احق شممممعتا كو نثتا. و ي اهاسممممد، 
كنه ن ممموأ السمممهتة األولى اقدبسمممت منهج الدألهل مس إنجهم يوحنهأل إذ اطهحع النقنية لكدى السمممهتة ذتت 

ها  سهتةل حسى كعبهتنل تي كنأجهم ال سح هسل وكقنهم ك وه ستيأنهة.  أل اوس إسحأق دحى تذا اإلنجهم وأل
ددبت و ي سممهأق آخت ا .لشممخت النبيه يند ي وعضمم، إلى الخهألل وإن حأ ن دحى النسممق الدأهيخي العأم

ن»كنه لفظة جعهق  نانل « مح ه ي كن يكون اس ، تنهة لحتسول وله  اس أ وكنه كصحهأ ستيأني  مح ه وهجه
ى  كوو قثب. ولكسه القتآن ك مممفى دحه، لقبأ اينههأ تو مح ن الذ  يدسممم هى و، «قجثَب»الدأهيخي  ل  والنن تأن يسممم ه

السممممممؤال كنثتووولوجي. لذلك  العتب. وكسممممممأءل جعهق  ل أذا مح ن؟ ول أذا  ي ذلك الومس؟ واددبت كنه تذا
اخدأه ال قأهوة األنثتووولوجهة لهندهي إلى كنه التسممول تأن يدحتك  ي قحى الثقأ ة القني ةل ووح ه سممهأسمميه 
ب من،  مد ههو. لب يكس  ه، دألة دحى قبهحد، وني تأشممممبل الذيس تأنوا  تدأ خأمالل وتأن اوهتب تأمشممممههأ  ممممخه

حأ ن التسممول دحى الكثهت مس الطقوس واألدتاف القني ة مع كغههت تدهأب السممهت  ي الع ممت العبأسممي. وقن 
و ي آخت محأ ممممتك، نبه، تشممممأم جعهق إلى كنه، يدعأمم مع ن مممموأ إخبأهية  مممم س منطق دح يه  .معنأتأ

 ««. مع اإلسالمههس كو العح أنههس وا مع الدقأة كو الكفهأه»كأهيخي مو ودي وكنه، حسى قول، له  

ق تو ادوي ال نهجهة العح هة ال مممممممأهمة. وكهجو وكتب مأ يحفت النظت   ى تذا الكالم ال جعَّق ال  خَّ
م  حسمممممىل و« ال نهجهة العح هة» ققل وا « ال نهجهة»كن يدنب، القأهئ إلى تذن الندويل  هى لهسمممممت 

ودعطهش الجهب وكغحهن ال ممأا مس  ضممحك إلى كق ممى مني. وم إن، لهودب « ال نهجهة العح هة ال ممأهمة»
 ى الوصممول إلى تذن الندأىج دشممتا  السممنهس. يأ سممأكتل اسممدتي وا كاهي مأذا تأن يفعم كثنأء  كن، كنفق

كحك السنهس الدى كعن وألعشتا ل إذ إن السطو دحى آهاء ال سدشتقهس وكذنأوهب م س قألوا قبح، تذا الكالم 
س مأ دحى الكالم ا ي كس كن يسمممممدغتق تم تذا الوقت. ولك« ال نهجهة العح هة ال مممممأهمة»واكبعوا ذا  

 ممممتيبةل  حهقم التجم مأ يتينل وله  دحه، مس وأسل  هذا د ممممت الهجوم دحى اإلسممممالم وكم وسممممهحةل 
 ووكم طتيقل ووكم وجأحةل ومس  أك، الهجوم اآلن  حتو أ ا كدأك ل، الفتصة متة كختي.

بق كن األختي الدى س وسوف ندنأول  ى تذن النهاسة الندوي ال دعحقة وأسب النبى وكوه، اون وقهة الندأوي
دألجنأتأ ودألجهأ  هتنأ  ى تدى واهاسمممأ  تثهتة. ونبنك كوا وأل و ممموع الخأأ وأسمممب التسمممول وتم تأن 

ممم« قجثَب» عال  هق إن ل  نقول ووأهلل الدو «أِدهق ومِعهق ونطهأط الِحهق»ت أ يقول جعهقل الذي يذتتنى اس ، وـممـم
همة ا يسأوي و حة. تهل؟ إن تذا السخل الذي يندى جنأو، تالم جعهق  ى الشقشقة وأل نهجهة العح هة ال أ

كن، اسدنفن من، دشتا  السنهسل وا كاهي تهلل قن ككته  إثأهك، مس قبم متا  حدى كصبي مأسًخأ َمَسأَخةَ 
مس يقولون،ل  ضمممممال د س يكتهون، مس كحالس ااسمممممدشمممممتاق والدبشمممممهت مس تم مندف   أهن مس العحب ومس 

. ويكفى تنأ كن كشممهت إلى كن تذا الودب الذي يندى كن النبى دحه، السممالم لب يكس اسمم ، ال نهجهة دحى السممواء
 ك.7رأ« م أاه الدأهي  اإلسالمى»مح نا وم قثب قن سبق كن أد ، إس أدهم كاتب  ى تدهب،  

شأدة اا طتاب حدى يشك ال سحب  ى تم كموه اين، وا يط  س إلى  وجعهق وهذا إن أ يع م دحى إ
وتى خطة قني ة جتي دحههأ تثهت مس ال سممدشممتقهس وال بشممتيس وكذنأوهب. وقن  ضممحتج دناا كي منهأ. 

مس تؤاء وكتأذيبهب  ى تدبىل وتم مأ قأل، جعهق قأل، تؤاء قبح،ل وتو يقحنتب كقحهنال وا مو مممممع تنأ 
هس كَْظهجتنأ س وألي منهج دح ىل وم ال تاا كن يدولى ِتْبَت الدشكهك  ى اإلسالم وتدأو، وسهتة نبه، نأسل م

ل  ح أذا  ههتن يأ كتيل وتو اسب «قجثَب»مس ونى جحنكنأ. ودحى كية حأل إذا تأن اسب التسول األصحى تو 
ينل دحى الكتم وتثتة العطأءل ومس ثب  هو منك ا ذم؟ ول أذا لب نسمم ع كحنا مس ال شممتتهس  ى مكة كو 

كو مس ن ممممأهي العتب كو مس التوم  ^أة النبى مس الههوا وال نأ قهس  ى ال نينة كو مس ال تكنيس وعن و 
اكه ، ال شممتتون وكم نقه ممة  قألوا دن،  سممأحت ومجنون وتذاب ويكددى كسممأطهت كو الفتس يذتت تذا؟ لقن 

األولهسل وحأولوا النهم مس قنهن وقولهب  لقن تأن ينبغى كن ينول القتآن دحى هجم مس مكة كو الطأىل دظهب 
إشأهةً  «اوس كوى تبشة»ةك ا دحى مح نل ت أ تأنوا يس ون، دحى سبهم الدنقت وــركي َ نِىهه ذي سحطأن وسطو

ل «كوأ تبشمممممة»إلى كجن مس كجناان األولهس تأن ينكت دبأاة األصمممممنأم ويعهبهأ ويطعس دحى كتحهأل وتأن يكنى  
، السالم  ى دحه و، دحى مأ ذتتن البالذهي دنن كتج د، لعبن هللا وس دبن ال طحى والن التسول ^ شبهوا النبي 

و ى ال نينة هكينأ ال نأ قهس يقولون دس التسمممول وال هأجتيس مس ككبأد، ال خح مممهس  «. كنسمممأب األشمممتاف»
ْس تحبك يأتحْكي وكشأدوا اإل ك دحى أوجد، الشتيفة العفهفة الكتي ةل وكآمتوا دحى قدح،. ت أ تأن الههوا   َس هِ

  



203 

 

ًوا ولَِعبًأل  يعدت ممممون دحى تم شممممىء  ى اين،ل حدى لقن تأنوا يدهك ون وأل ممممالة واألذان ويدخذونه أ تجوج
ون  ى ل ويجنه «إن هللا  قهت ونحس ك نهأء»ويسممختون مس ادوة القتآن إلى إقتاض هللا قت ممأ حسممنأ قأىحهس  

حق، سممممبحأن، واصممممفهس إيأن وأن ينن مغحولة. وم لقن ذتبوا كوعن مس ذلك  قألوا ألتم مكة ال شممممتتهس إن وثنهدهب 
إلى « ثَبقج »ي  هم كتاتب تأنوا يسكدون لو كن التسول  هت اس ، مس ^الدوحهن الذي ككى و، هسول هللا  خهت مس

ل ووخأصممممة كن مس يقولون تذا إن أ يتمون إلى الودب وأن، قن  عح، تى يطأوق «جعهطنأ»ت أ يهتف « مح ن»
 اس ج، ااسَب ال بشَّت و،  ى اإلنجهم؟ 

، ل وكن«مح ن»لسممممهتة و ى األشممممعأه و ى القتآن واألحأاي  كن، ثب إن ال وجوا  ى تدى الدأهي  وا
تأن يسممدع م تذا ااسممب  ى معأتناك، مع كدناى، مس ال شممتتهس والههوا. كلب يوقهع معأتنة ال ممحهفة مع 
تؤاء ِ ىَّ تجتك، مبأشتة إلى يثتب وهذا ااسب؟ وتذن تى السطوه األولى مس كحك ال حهفة ت أ نقحهأ 

تدأوأ وهس ال هأجتيس واألن أهل وااََع  ^قأل اوس إسحأق  وتدى هسول هللا »إسحأق   اوس تشأم دس اوس
وسممب هللا التح س التحهب. » ه، يهوا ودأتنتب وكقتتب دحى اينهب وكموالهب وشممتط لهب واشممدتط دحههب  

 نل وهس ال ؤمنهس وال سمممح هس مس قتيش ويثتبل ومس كبعهب  ححق وهب وجأت^النبي تذا تدأب مس مح ن 
معهب. إنهب كمة واحنة مس اون النأس  ال هأجتون مس قتيش دحى هوعدهب يدعأقحون وهنهبل وتب يفنون 
دأنههب وأل عتوف والقسممممق وهس ال ؤمنهس. وونو دوف دحى هوعدهب يدعأقحون معأقحهب األولىل تم طأىفة 

ىل وتم معأقحهب األوليدعأقحون كفن  دأنههأ وأل عتوف والقسمممق وهس ال ؤمنهس. وونو سمممأدنة دحى هوعدهب 
عأقحون معأقحهب  وأل عتوف والقسممممممق وهس ال ؤمنهس. وونو الحأهث دحى هوعدهب يد هأ  فن  دأنه فة منهب ك طأى
ب دحى هوعدهب يدعأقحون معأقحهب  شمممَ األولىل وتم طأىفة كفن  دأنههأ وأل عتوف والقسمممق وهس ال ؤمنهس. وونو جج

والقسممممممق وهس ال ؤمنهس. وونو النجأه دحى هوعدهب يدعأقحون األولىل وتم طأىفة منهب كفن  دأنههأ وأل عتوف 
معأقحهب األولىل وتم طأىفة منهب كفن  دأنههأ وأل عتوف والقسممممممق وهس ال ؤمنهس. وونو د تو وس دوف دحى 
هوعدهب يدعأقحون معأقحهب األولىل وتم طأىفة كفن  دأنههأ وأل عتوف والقسمممق وهس ال ؤمنهس. وونو النبهت دحى 

عأقحون معأقحهب األولىل وتم طأىفة كفن  دأنههأ وأل عتوف والقسق وهس ال ؤمنهس. وونو األوس دحى هوعدهب يد
هوعدهب يدعممأقحون معممأقحهب األولىل وتممم طممأىفممة منهب كفممن  دممأنههممأ وممأل عتوف والقسممممممق وهس ال ؤمنهس. وإن 

 «.ال ؤمنهس ا يدتتون مفتحأ وهنهب كن يعطون وأل عتوف  ي  ناء كو دقم...

حن كن النبىل حسى الودب الدأ ، وأن،  ههت اس ،  ى القتآن ال ننىل لب يفعم تذا إا وعن سنوا  ولنال
مس تجتك، إلى ال نينةل إذ إن الوحى ال شممأه إله،  ى تذا ال ممنا يند ى إلى كأهي  مدأخت دس ذلكل  آية 

قتآنى يذتت اسممممب ل وتى كقنم نت «ومأ مح ن إا هسممممول قن َخحَْت مس قبح، التسممممم...«  »آل د تان»
نل ومعحوم كن تذن الغووة لب كقع إا وعن ثالث سمممممممنوا  مس الهجتةل «مح ن» ل إن أ نولت وعن  ووة كجحج

َبْت كَوه تجتك،  دحى مأ نعتف ج هعأ. وادنأ مس آية سممممممموهة  ^دحى حهس كن معأتنة ال مممممممحهفة قن تجدِ
ل الدى لب كنول إا وعن «وهنهب...مح ن هسمممممممول هللا والذيس مع، كشمممممممنهاء دحى الكفأه هح أءج «  »الفدي»

ن تثهتا.  نَْيبِهَةل وتى مدأختة دس كجحج  الحج

وو نأسبة الحنيبهة كلب يوقع دحه، السالم معأتنكهأ مع تفأه قتيش وذلك ااسب كيضأ دحى مأ تو معتوف؟ 
 هللا اوس شممهأب الوتتيل وتو مس تدى  السممهتة ال بكتة جنال كن هسممول« ال غأأي النبوية»جأء مثال  ى 

اددتض سممممههم وس د تو مفأوض ال كههس « وسممممب هللا التح س التحهب»ل أ كمحى دحى تأكى ال عأتنة تح ة 
ح ن م»ونا مس « مح ن وس دبن هللا»ل مثح أ اقدتك صممممهغة «وأسمممم ك الحهب»واقدتك كن يكدى ونا مس ذلك 

ااه الفكت ونمشممممممقة اوس شممممممهأب الوتتية كحقهق ا. سممممممههم أتأهة « ال غأأي النبوية« ر»هسممممممول هللا
لكأنت  تصممة « قثب»ل و هتتأ مس تدى السممهتةك.  حو تأن اسممب التسممول 55 -54مة 1981 -تـمممممممم1401

َهْهم تى يحقس النبى وال سمممح هس اهسمممأ ا ينسمممأن النأس مني النتت وألصمممت دحى كن ككون ال مممهغة الدى  لسمممج
يقول، دح أء  حسى الكالم الذي« وس دبن الال قجثَب »ل ا وم «قجثَب وس دبن هللا»ينبغى إثبأكهأ  ى ااكفأقهة تى 

 آخت أمسي   
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 ى هسمممممأىح، إلى ال حوك والود أء مس حول، قأىال  ى ايبأجة « مح ن»ووأل ثم تأن يسمممممدع م اسمممممب 
يعدتض كي مس تؤاء دحى ل  كهل لب «مس مح ن هسمممول هللا إلى قه مممت مثال كو تسمممتي...»الخطأب  

لهب ودحك التسأىم تى يندوتب إلى اين،؟ يقهنأ لو كن األمت دحى مأ ينَّدى  ذلك الدغههتل ووخأصة كن، إن أ وع 
ا. تشممأم جعهق ل أ سممكت كول ك ال حوك والود أء وألشممبعون كهك أ وكشممنهعأي ولقن تأن كوو سممفهأن حأ ممتا 

لعأاة أمجح  العأتم البهونطى الذي نوقشت  ه، هسألة النبى ل، يندون إلى اإلسالمل كحك التسألة الدى كبنك  ت
اتدبحهأ الودهب القتشمممى الذي تأنت وهن، ووهس « قجثَب» ^ حو تأن اسممم ، «. مس مح ن هسمممول هللا...»وقول،  

التسممممول  ى ذلك الوقت ثأها  وحتوب وتأن قحب، يدحظى نحون وأألحقأا الشممممنهعةل ولفضممممح، قأىال  إن، ا 
كحك حقأ ل ح ن قأصمممم ة النتت.  كهل  ل ولكأنت«قجثَب»حسممممب أ يودب  ى هسممممألد، لكل وم « مح نا»يجنَْدى  

اون كي كسممأس يقوم دحه،؟ كتذا تو ال نهج العح ى ال ممأهم؟ طهىل « قجثَب»ندنكى تذا تح، ونذتى  نسمم ه،  
   أذا تأن ا. جعهق  أدال لو لب يكس يدبع منهجأ دح هأ صأهمأ؟

وهني  ال نة الدي تأنت انطحقت  ي»وتذا تو الخبت ت أ هوان البخأهيل والكالم  ه، ألوى سفهأن نفس،  
ة الكحبي ِاْحهَ قأل  وتأن إلى تتقم.   ^إذ جيء وكدأب مس النبي  وألشأم قأل   بهنأ كنأ ل ^ووهس هسول هللا 
تم تأ تنأ كحن قأل   قأل تتقم  إلى تتقم.  و ممتي دظهب   ن ع، دظهب و ممتيل  جأء و،  ن ع، إلى 

قتيش  ممنخحنممأ دحى  كنمم، نبي؟  قممألوا  نعب. قممأل   ممنجِدهممتج  ي نفت مس  مس قوم تممذا التجممم الممذ  يودب
نأ وهس يني،ل  قأل  كيكب كقتب نسمممبأ مس تذا التجم الذ  يودب كن، نبي؟  قألتتقمل  جْجِحسمممْ فهأن  كوو سممم  أ

 ا قحت  كنأ.  أجحسممموني وهس يني، وكجحسممموا كصمممحأوي خحفي. ثب ادأ ودتج أن،  قأل  قم لهب إني سمممأىم تذ
وون. قأل  َواْيِب هللا لوا كن يجْؤثِتوا دحيه كوو سمممممممفهأن  دس تذا التجم الذ  يودب كن، نبيل  نن تذَوني  كذهِ

بج،  هكب. قأل  قحت  تو  هنأ ذو حسممى. قأل   هم تأن مس  ْح، تهل َحسممَ الكذب لَكذَْوت. ثب قأل لدتج أن،  سممَ
وأ ى، محك؟ قأل  قحت  ا. قأل   هم تندب كده ون،  وأ لكذب قبم كن يقول مأ قأل؟ قحت  ا. قأل  كيدبع، آ

كشممممتاف النأس كم  ممممعفأؤتب؟ قأل  قحت  وم  ممممعفأؤتب. قأل  يوينون كو ينق ممممون؟ قأل  قحت  ا وم 
ْخَطةً ل،؟ قأل  قحت  ا. قأل   هم  يوينون. قأل  تم يتكن كحن منهب دس اين،ل وعن كن ينخم  ه،ل سمممممممِ

ي هى ل تأن قدألكب إيأن؟ قأل  قحت  ككون الحتب وهننأ ووهن، سجأا  قأكحد ون؟ قأل  قحت  نعب. قأل   كه
منأ ون ممممهى من،. قأل   هم يغنه؟ قأل  قحت  ال ونحس من،  ي تذن ال نة ا ننه  مأ تو صممممأنع  ههأ. 
 قأل  وهللا مأ كمكنني مس تح ة كجْاِخم  ههأ شممممممه أ  هت تذن. قأل   هم قأل تذا القول كحن قبح،؟ قحت  ا. ثب
ب،  هكبل  ود ت كن،  هكب ذو حسممىل وتذلك التسممم كجْبعَ   ي  قأل لدتج أن،  قم ل، إني سممألدك دس َحسممَ
كحسمممأب قومهأ. وسمممألدك تم تأن  ي آوأى، محكل  ود َت كن ال  قحت  لو تأن مس آوأى، محك قحتج  هجم 

م. وتب ككبأع التسمم يطحى محك آوأى،. وسممألدك دس ككبأد،  ك ممعفأؤتب كم كشممتا هب؟  قحت  وم  ممعفأؤتب.
وسمممممممألدك تم تندب كده ون، وألكذب قبم كن يقول مأ قألل  ود ت كن ال  عت ت كن، لب يكس لهنع الكذب 
دحى النأس ثب يذتى  هكذب دحى هللا. وسممممألدك تم يتكن كحن منهب دس اين،ل وعن كن ينخم  ه،ل سممممخطةً 

ألدك تم يوينون كم ينق ممونل  ود ت ل،ل  ود ت كْن ال وتذلك اإلي أن إذا خألق وشممأشممة القحوب. وسمم
كنهب يوينونل وتذلك اإلي أن حدى يدب. وسممألدك تم قأكحد ونل  ود ت كنكب قأكحد ون  دكون الحتب وهنكب 

ينأل منكب وكنألون من،ل وتذلك التسممممممم كجْبدَحَى ثب ككون لهب العأقبة. وسممممممألدك تم يغنه سممممممجأا ووهن، 
غنه. وسألدك تم قأل كحن تذا القول قبح،ل  ود ت كْن ال  قحت   ود ت كن، ا يغنهل وتذلك التسم ا ك

لو تأن قأل تذا القول كحن قبح، قحتج  هجمل اىدبه وقوله قهم قبح،. قأل  ثب قأل  وب يأمتتب؟ قأل  قحت  يأمتنأ 
ولب  لوأل الة والوتأة وال حة والعفأف. قأل  إْن يَكج مأ كقول  ه، حقأ  نن، نبي. وقن تنت كدحب كن، خأهت

كَكج كظنه، منكب. ولو كني كدحب كني كخحت إله، ألحببت لقأءن. ولو تنت دننن لغسممممممحت دس قنمه،. ولهبحغسه 
وسمممممممب هللا التح س  قتكنل  مممنذا  هممم،   ^محكممم، ممممأ كحمممت قمممنمي. قمممأل  ثب ادمممأ وكدمممأب هسمممممممول هللا 

اكهبع الهني. كمأ وعنل  نني كادوك سالمل دحى مس التوم.  دظهب هسول هللا إلى تتقم مح ن  مسالتحهب. 
ِحْب يجْؤكِك هللا كجتك متكهس.  نن كولهَت  نن دحهك إثب األهيسممههس. و حَْبل وكَسممْ ِحْب كَسممْ يأ »وندأية اإلسممالم  كَسممْ
.  ح أ «كتم الكدأب كعألَْوا إلى تح ةه سمممواءه وهننأ ووهنكب كا نعبن إا هللا... إلى قول،  اشمممهنوا وأنأ مسمممح ون

جْخِتْجنأ. قأل   قحت ألصحأوي  تن مس   قتاءة الكدأب اهكفعت األصوا  دننن وتثت الحغقل وكمت ونأ  أ
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  أ ألت موقنأ وأمت هسممممول وني األصممممفت. إن، لهخأ ، َمِحك  تبشممممة.اوس كوي  حهس ختجنأ  لقن كَِمَت كمت
 ج عهب  ي ااه ل، التوم دظ أء تتقم   ندأالوتت   كن، سهظهت حدى كاخم هللا دحيه اإلسالم. قأل   ^ هللا 

تم لكب  ي الفالك والتشن آخت األون وكن يثبت لكب محككب؟ قأل   حأصجوا َحْهَ ةَ حج جت التومل  قأل  يأ معشت 
الوحش إلى األوواب  وجنوتأ قن  جحهِقَْت.  قأل  دحيَّ وهب.  ندأ وهب  قأل  إني إن أ اخدبت  شنككب دحى اينكبل 

وا دن، قن هكي .  سمممجنوا ل، وَه مممج مغأأي »وتذن الق مممة موجواة كيضمممأ  ى تدأب «. ت منكب الذ  كحببتج
لعتوة وس الووهت رج ع وكحقهق ا. مح ن م ممممطفى األدظ ىة مكدى الدتوهة العتوى لنول « ^هسممممول هللا 

اوس شهأب الوتتي رأ « ال غأأي النبوية»ك وتدأب 197 -196مة 1981 -تـ1401الخحهجة التيأضة 
 ك و هتتأ مس تدى السهتة.61 -58

حنثني دحي وس القأسممممب الهأشمممم ي قأل  تأنت »مثال لح بتا  « الفأ ممممم  ى الحغة واألاب»تذلك  فى 
س أ  كهوعة مس ولن العبأس  دبن هللا الَحْبتل ودبهن هللا الجواال وَمعبن الشههنل وقجثَب الشبه،. وكأويم ذلك 

 ل وتأن العبأس يجتقهِ ، ويقول ^وتسول هللا  كن قجثَب وس العبأس تأن تثهت ال شأوهة

 أيل ق      أيل ق     

 أيل ش و   ذي   كر   

 ش و  ذي  ألنف  ألش   

لقن تأنت تذن  تصممة لذتت موين مس كوج، الشممب، « قجثَب»صممحى هللا دحه،ل  حو تأن اسممب النبى األصممحى 
ثَب عأمحى تذا النت الذي ينل دحى كن قج لبهأء النيس ال« الكشمممكول»وهس قجثَب ال مممغهت والنبى الكتيب. و ى 

لحشممه   دي النيس وس سممهن النأس الحأ ن  ي ج أدة تأنوا شممبهههس وألنبي   »^وس العبأس تأن يشممب، النبى 
^  

  خملذذذة شذذذ     مخالل  من مضذذذر
 

 يل حلن مل       من ش     حلن 
 

 هجافر و بن      م ذذذذذذذ ف  ق  
 

 و ذذذذذلئ  وأب   ذذذذذفولن و  حلذذذذذن 
 

ت أ نعتف ج هعأل وت أ كقول التوايأ  « مح نا»الغتاوة  ى كن يكون اسب النبى تو  عال ثب مأ وج، 
ويقول النأس تحهب ويقول القتآن ويقول التسمممول نفسممم،؟ إن مثم تذن األموه ا ينبغى كن كخضمممع لنووة 

ل وم ينبغى كن كحك هأ ال نهجهة العح هة ال مممممأهمة. كمأ اسمممممدنأا جعهق إلى كن القتآن لب ،  يسممممم  تم نأأه
 ا  ى ال ننهة وا  ى ال كهةل« قث أ»إا  ى السممموه ال ننهةل  ألتا دحه، وأن القتآن لب يسممم ،  « مح نا»

 ى وشأهة دهسى و، دحهه أ السالمكل كمأ البأقى « كح ن»رو« مح ن»وم لب يس ، كي اسب آخت  هه أ  هت 
 ىم إذن؟ ل   أذا تو قأ«التسول»و« النبى»و« ال نثت»و« ال ومم»  فأ  مثم 

ْون و ح »وكحت دنوان « وأب مح ن»ل الك النيس ال فنيل  ى « الوا ى وألَو َهَأ »جأء  ى  َس َّ ن الـمممممم ج
مس العتبل وتأنوا « مح ن»تأن الن ممممممأهي ووعض العتب يخبتون وظهوه نبي اسمممممم ، «  » ي الجأتحهة

مجأشمممممع وس ااهم الد ه يل  هجأء كن ككون النبوة  ه،    نهب مح ن وس سمممممفهس وس« مح نا»يسممممم ون كونأءتب  
َحة وس الجالك  نةل ومح ن وس كجَحْه ومح ن وس وثت كخو وني دواهة مس وني له  وس وكت وس دبن منأة وس تنأ
األوسي كخو وني جحجبأل ومح ن وس خوادي السأميل ومح ن وس ح تان وس مألك الجعفيل ومح ن وس مسح ة 

َى  »إن  ثب ي ضمممى ال مممفني قأىال«. األن مممأه  كخو وني حأهثة مس كونأء ال هأجتيس « مح نا»كول مس سمممج هِ
ِلنَ وألحبشممة  ي الهجتة األولىل ثب مح ن وس كوي حذيفة وس ددبة وس هوهعة وس دبن  مح ن وس جعفت وس طألىل وج
ِلن  شمممم  ل ثب مح ن وس دبهنة هللا الده يل ثب مح ن وس كوي وكت ال ممممنيقل ثب مح ن وس دحي وس كوي طألى. ووج

مح ن وس الحته وس قه  مس الخوهتل ثب مح ن وس ثأوت وس قه  وس شمممممم أس مس الخوهتل ثب مس األن ممممممأه 
ِلنَ دأم حهجة الوااع « مح ن» نذا تأن اسممب «. مح ن وس د تو وس حوم مس وني النهجأهل ثب مح ن وس  ضممألةل وج

 ؟ «مح نا»معتو أ لحعتب  ى الجأتحهةل   أ وج، الغتاوة  ى كن يكون اسب النبى 
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ااسممدشممتاقهة « ااىتة ال عأهف اإلسممالمهة» ى « مح ن»تأن تذا كسممأسممأ اهككس إله، تأكى مأاة ولقن 
 ى طبعدهأ األولىل وتو ال سدشتق النان أهتى ووتم ال بغض لإلسالمل  ى التا دحى مس يود ون كن 

 دنن العتبل إذ تأن هكي، كن تذا ااسب قن وها «مح ن»اس ، دحه، السالم  ى البناية تأن شه أ آخت  هت 
و ت« مح ن»مس قبم ت أ جأء دنن اوس اجَهْينه واوس سعنل ودحى ذلك  حه  مس الضتوهي القول وأن اسب 

ك،   Shorter Encyclopaedia of Islam, Edited byر ^لقى اكخذن النبى  ى  دتة مدأختة مس حهأ
Gibb & Kramers, Brill, Leiden, 1953, P. 391, left columnأ جعفت وس كوى ك. تذلك  نن حت

ِلن ل، تنأك   قَأم، وألحبشة  ى ال تة األولى دحى كس هة اون، الذي وج س كن ي ك« مح نا»طألى مثال كثنأء مج
يكون الهال إ مممممممأ هأ دحى كن النبى تأن معتو أ وهذا ااسمممممممب قبم تجتك، إلى ال نينةل  أ حى الظس كن 

ل ومعتوف كن الهجتة الحبشممممهة تأنت قبم جعفتا قن  عم مأ  عم حبأ من، لحنبى وكشممممت أ وأسمممم ، الكتيب
 الهجتة الهثتوهة.

هوي البخأه  والنسأىي دس كوي تتيتة ه ي » هقول   ^وي ضى ال فني  هذتت وعن قحهم كس أءن 
  كا كعجبون تهل ي ممممممتف هللا دني شممممممدب قتيش ولعنهب؟ يشممممممد ون ^هللا دن، قأل  قأل هسممممممول هللا 

ً أ» ذَمَّ قهم لعبن ال طحى  وب «  سممفت السممعأاة»قأل السممخأو   ي «. مح ن»ل وكنأ «مذم أ»ل ويحعنون «مج
 قألوا ل،  مأ تذا مس كسمم أء آوأىكي  قأل  كها  كن يجْحَ ن  ي السمم أء «. مح ن»وـممممممممـممممممممكسمم هت اونك؟  قأل  

ن»كوحا مس « كح ن»واألهض. و وهوي «. م فَّت»و« مح َّت»كوحا مس « كصفت»و« كح ت»ل ت أ كن «مح َّ
  لي خ سمممة كسممم أء  كنأ مح نل وكنأ ^والدتمذ  دس جبهت وس مطعبل قأل  قأل هسمممول هللا البخأه  ومسمممحب 

ت النأس دحى قنميل وكنأ العأقى.  كح نل وكنأ ال أحي الذ  ي حو هللا وي الكفتل وكنأ الحأشممممممت الذ  يجْحشممممممَ
. وقن س أن هللا  هؤو أ هحه أ... وقن قأل حسأن وس ثأوت األ هللا  ن أه  ه يوالعأقى الذ  له  وعنن نبيه

 دن، 

لـذذذذذ  ـذذذذذ   فش قَّ    من   مـذذذذذ   ـذذذذذو ج 
 

د     فذذٌو   ارم محم د   وهذذٌ  محمذذَّ
 

ومس كسمم أى، ال قفىل ونبي الدووةل ونبي ال تح ة. و ي صممحهي مسممحب  ونبي ال حح ة. ومس كسمم أى، 

مل وال نَّثهِتل وَدْبنل  ي قول، كعألى   مهِ ڇ   ژ ي قول، كعألى  « دبن هللا»ل و«وعبنن لهالً »ط،ل وي ل وال وَّ

ت»ل و ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ذَتهِ  «.. وقن ذتت  هت ذلكژۅ    ۅ  ۉ  ژ  ي قول، كعألى  « مج

مأ ن مممم،  « وتجنَأن ^كسمممم أء هسممممول هللا »كحت دنوان « نهأية األهب»وقن تدى النويتي صممممأحى 
س أؤن » سألفة وال حل ال نولةل تثهتة  منهأ مأ جأء ونت القتانل ومنهأ مأ نجِقم إلهنأ مس الكدى  ^وك ال

ومنهأ مأ جأء  ي األحأاي  ال حهحةل ومنهأ مأ اشدهت دحى كلسنة األى ة مس األمة ه وان هللا دحههب. 
كنأ مح نل وكنأ كح نل وكنأ ال أحي     لي خ سممة كسمم أء^هوي دس جبهت وس مطعبل قأل  قأل هسممول هللا 

لنأس دحى قنميل وكنأ العأقى. قهم  ألن، َدقََى  هتن الذ  ي حو هللا وي الكفتل وكنأ الحأشت الذ  يحشت ا
وهوي دن، دحه، السممالم  لي دشممتة كسمم أءل  ذتت الخ سممة تذنل قأل  وكنأ هسممول التح ةل  .مس األنبهأء

قأل القأ مممي دهأض  والقههِب    .وهسمممول التاحةل وهسمممول ال الحبل وكنأ ال قفى  قفهت النبههسل وكنأ قَههِب
وألثأء. وهوي النقأ  دن، دحه، ال الة « قجثَب»تذا وجنك، ولب كهونل وكهي صواو،   الجأمع الكأمم. قأل 

مل ودبن هللا. و ي  مهِ والسمممالم  لي  ي القتآن سمممبعة كسممم أء  مح نل وكح نل وي ل وط،ل وال نَّثهِتل وال وَّ
نأ مح نل ك حني  كوي موسى األشعت  ه ي هللا دن، كن، تأن دحه، السالم يس ى لنأ نفس، كس أء  هقول 

وكح نل وال قفىل والحأشمممتل ونبي الدووةل ونبي ال حح ةل ويتوي ال تح ةل والتح ة... وقن جأء  مس 

چ  ڇ  ژ لقول، كعألى  « النوه» ي القتآن دنةل تثهتةل سممممموي مأ ذتتنأنل منهأ  ^كلقأو، وكسممممم أى، 

اادي »ل و«النذيت»ل و«ال بشممت»ل و«الشممأتن»ل و«السممتات ال نهت»ل وژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

 ژڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ژ   قأل هللا كعألى «. هللا

 ل  ژمب      ىب  يب    جت  حت  ژ لقول،  « ال نذه»ل و ژۆئ  ۆئ    ژ لقول، كعألى  « البشهت»ل و
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ت»و  ل ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ لقول،  « الشمممممههن»ل و ژۅ    ۅ  ۉ  ژ لقول، كعألى  « ال ذتهِ

. قأل القأ ي وكت وس العالء  ال أموه وألسؤال  هت ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ لقول، كعألى  « الخبهت»و

ل  ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ لقول، كعألى  « الحق ال بهس». و^ل وال سممممممؤول الخبهت تو النبي ^النبي 

ک     ک  ڑ  ڑ          ژ ل وقول،   ژ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄژ ل وقول،   ژۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ژ وقول،  

ل  ژۇ    ۆ  ۆ  ژ لقول، كعألى  « التءوف التحهب». قهم  مح نل وقهم  القتآن. وژ ک

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ لقول، كعألى  « األمهس»ل و«ال كهس»ل و«الكتيب»و

«  الوليه »ول  ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ لقول،  « النبيه األميه »ل و«التسممممممول»ل و ژہ  ہ  ہ  

وجعحدجك » ي حني  اإلسمممممتاء دس هو، كعألى   ^لقول، « الفأكي»ل و ژې  ې  ې  ى  ژ لقول، كعألى  

. قأل قدأاة ژ ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ ل قأل هللا كعألى  «قنم ال ممممنق»ل و« أكِحأ وخأكِ أ

ْنق»والحسمممممس وأين وس كسمممممحب   مح نل وقهم  القتان.  ل قهم «العتوة الوثقى». و^تو مح ن « قَنَم صمممممِ

 .ژٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ژ لقول، كعألى  « الهأا »و

 «مس العتبل واشدقأق ذلك ^كس هد، مح نا وكح نل ومس كس ى و ح ن قبح، »ت أ تدى كحت دنوان 
نل « مح ن»كمأ اشدقأق تذن الدس هة  ـممممممم»مأ يحى   ل مس قولهب  هجمل مح َّ اسبل دحبل وتو منقول مس صفةه

ن»الخ مممممممأل ال ح واة. ووتو الكثهت   ي لغة العتب  تو الذ  يجْحَ ن ح نا وعن ح ن متةً وعن « ال ح َّ
ن»متة. قأل السههحي  لب يكس  «  نكح»ح ن هو،  نبهأن وشته ،ل  حذلك كقنم اسب «. كح ن»حدى تأن « مح َّ

َى كول مس سممممج هِ  ^وتو  .«كح ن»ل  ذتتن دهسممممى دحه، السممممالم وأسمممم ،  «مح ن»دحى ااسممممب الذ  تو 
ل ولب يجَسبَّ و، كحن قبح، مس سأىت النأس. و ي تذا حك ة دظه ة وأتتة ألن دهسى دحه، السالم «كح ن»وـمممم
ًتا وتسوله يأكي مس وعن  اس ، كح ن»قأل   ى كحنل و، وا يجْنَدى «ومبشهِ ل   نع هللا كعألى وحك د، كن يس َّ

ى و، كحنل « مح ن»كمأ و .و، َمْندجوٌّ قبح،ل حدى ا ينخم لَْب ل دحى  ممعهل القحى  أهلل كعألى ح ى كن يسمم َّ
قن قتب « مح ن»كن نبهًّأ يجْبعَ  اسمممممم ،  ^مس العتب وا مس  هتتب إلى كن شممممممأع قبم وجوان ومهالان 

ى قوم مس العتب كونأءتب قأل كوو جعفت مح ن وس حبهى  وتب سممدة ا سممأوع لهب  مح ن وس  .مولننل  سمم َّ
َى  مح نال ومح ن وس كجَحْهَحة وس الجالك سممممفهأن وس مجأشممممع جن الفتأاق الشمممم أدتل وتو كول مس سممممج هِ

األوسيل ومح ن وس حسأن الجعفيل ومح ن وس مسح ة األن أه ل ومح ن وس وتاء البكت ل ومح ن وس 
خوادي السممممممح يل وذتت  ههب كيضممممممأ مح ن وس الهح ن  مس األأال واله س كقول  ان، كول مس كسمممممم ى 

احهة  ههب  مح ن وس ددواهة الحهثي الكنأنيل ومح ن وس حتمأأ وس مألك  و ح ن. وذتت كوو الخطأب وس
ح ن سوي م« مح ن»الد ه ي ال ع ت . وقأل كوو وكت وس  وهك  ا يجْعَتف  ي العتب مس كس ى قبح، وـمم

وس سمممفهأنل ومح ن وس كحهحةل ومح ن وس ح تان. وآوأء تؤاء الثالثة و نوا دحى وعض ال حوكل وتأن 
ووأسممممممم ،. وتأن تم واحنه منهب قن خحهل امتكك،  ^الكدأب األولل  أخبتتب و بع  النبي  دننن دحب مس

ِلن ل، ولن ذتت كن يسممممم ه،  مح نا وذتت اوس سمممممعن  ههب  .حأمالل  ط ع  ي ذلك  نذه تم واحن منهب إذا وج
ن  ي اسعن وس سواا وس جشب وس سعنل دنامح ن الجش ي. وقأل اوس األثهت  مح ن وس دن  وس هوهعة وس 

كتم ال نينة. وهوي دبن ال حك وس كوي سممممموين ال نقت  دس جن كوه، خحهفةل قأل  سمممممألت مح ن وس دن   تهل 
سمممم أك كووك  مح نا؟  ضممممحك ثب قأل  كخبتني كوي دن  وس هوهعةل قأل  ختجت كنأ وسممممفهأن وس مجأشممممعل 

نأ من، ن اوس جفنةل  ح أ قتوويوين وس هوهعة وس تنأنة وس حتقوأ وس مأأنل وكسممممممأمة وس مألك وس العنبت نتي
نولنأ إلى شممجتا  و نيتل  أشممتف دحهنأ ايتاني  قأل  إني ألسمم ع لغة لهسممت لغة كتم تذن البالا.  قحنأ  نعبي 
َتيْس؟ قحنأ  خننف.  قأل  إن، يبع  وشممهًكأ نبي منكبل  خذوا ن ممهبكب من،  ت.  قأل  ك  الـمممممممم جضممَ نحس مس مجضممَ

ِلن لكم منأ اوس  سمم أن  مح نا. وقأل مح ن كسممعنوا. قحنأ  مأ اسمم ،؟ قأل  مح ن .  أكهنأ اوس جفنةل  ح أ ان ممت نأ وج
 وس سعن  كخبتنأ مح ن وس دحي دس مسح ة دس دحق ة دس قدأاة وس السكسل قأل  تأن  ي وني ك هب مح ن وس 
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ْوتب ط عًأ   ي سممفهأن وس مجأشممعل ومح ن الجشمم ي  ي وني سممواال ومح ن األسممهن ل ومح ن الفقه ي. سمم َّ
كن ينَّدى النبوةل كو ينَّدههأ كحن ل،ل كو يظهت دحه، سبى « مح ن»النبوة. ثب ح ى هللا كعألى تم مس كس ى وـممممممم

. وهللا كدحب وأل مممموابل وإله، ال تجع. ومس كسمممم أى،  ي ^يشممممكك كحنا  ي كمتن حدى كحقق ذلك لتسممممول هللا 
فْته مس الدوهاة دس إسمممممم«  العظهب»الكدى ال نولة  حن دظه أ ألمة دظه ةوقع  ي كول سممممممِ   . أدهم  وسممممممه

َى وذلك  ي تدأب ااوا دحه، السالمل  قأل  كقحَّن كيهأ الجبأه سهفكل  نأموسك وشتاىعك مقتونة «  الجبأه»و سج هِ
إمأ إلصممممممالح، األمة وألهناية والدعحهبل كو لقهتن كدناءنل كو لعحوه  ^ وههبة ي هنك. قألوا  ومعنأن  ي حق النبي 

حههْب ومأ كنَت د»ت ودظهب خطتن. ونفى هللا دو وجم دن، جبتية الدكبت  ي القتآن  قأل  منولد، دحى البشمممممم
« هقالبأهقح»ومس كس أى،  ههأ  ال دوتمل وال خدأهل ومقهب السنةل وال قنسل وهوك الحقل وتو معنى  .«وجبهأه

ل ومعنأن طهى طهىل ومنهأ مأذ مأذ .الذ  يفتق وهس الحق والبأطم« البأهقحهق» ي اإلنجهم. وقأل ثعحى  
حجقًأ وَخْحقًأل  دِب و، األنبهأءل والخأكب كحسمممس األنبهأء خج وح طأيأل والخأكب. حكأن تعى األخبأه. قحت   ألخأكب الذ  خج

وهوي ذلك دس اوس سممهتيس هح ، «. كحهن»ويسمم ى وألسممتيأنهة  مشممفج وال نح نأ. واسمم ، كيضممأ  ي الدوهاة  
 .«هللا

، ونعوك، دحه، لسمممالم الدي جت  دحى كلسمممنة كى ة األمة  ال  مممطفىل ومس كسممم أى»ثب يسمممد ت قأىال  
وال جدبىل والحبهىل وهسمممممممول هب العأل هسل والشمممممممفهع ال شمممممممفعل وال دقيل وال  مممممممحيل والطأتتل 
وال هه سل وال ممأاقل والضممحوكل والقدألل وسممهن ولن آامل وسممهن ال تسممحهسل وإمأم ال دقهسل وقأىن الغجته 

حهسل وحبهى هللا ل وخحهم التح سل وصمممأحى الحوض ال وهوا والحواء ال عقوا والشمممفأدة وال قأم ال حجَّ
ال ح وال وصأحى الوسهحة والفضهحة والنهجة الت هعةل وصأحى الدأت وال عتات والقضهىل وهاتى 
البتاق والنأقة والنجهىل وصممممأحى الحجة والسممممحطأنل والخأكب والعالمة والبتتأنل وصممممأحى الهتاوة 

لوا  ومعنى صأحى القضهى  السهل. وقع ذلك مفستا  ي اإلنجهمل قأل  مع، قضهى مس . قأ^والنعحهس 
ل وهأ  هي  ي الحغة  الع ممممممأل ولعحهأ القضممممممهى  صممممممِ حنينه يقأكم و،ل وكمد، تذلك. وكمأ الهتاوة الدي وج
. بال  شمممممموق الذ  اندقم إلى الخحفأء. وكمأ صممممممأحى الدأت  أل تاا و، الع أمةل ولب ككس حهن ذه إا لحعت

ِلن ل، إوتاتهب جأءن جبتيم  قأل  السممالم دحهك يأ  وتأنت تنهد، ال شممهوهة كوأ القأسممب. ودس كن ه كن، ل أ وج
 «. كوأ إوتاتهب

ل كلقأب «كح ن»و« مح نا»وكنهأ تحهأل مأ دنا  ^ومس الوا ممممممي كن الكالم يطول  ى وأب كسمممممم أى، 
َ ع مس النبى شمممت هة نت الحني  دحى دناه ِجنه قحهمه منهأل ثب ك مممأف ال سمممح  ون إلههأ الكثهت م أ لب يجسمممْ

دحه، السالم حدى لقن وحا وهأ وعضهب كلفأ. وتذن خالصة الحقهقة  ى ال و وع له   هتي كمأ اسب والنن 
دحى  تو اس ،ل وا« دبن هللا» حسنأ نفهب دحى كي كسأس نفى جعهق كن يكون « دبن هللا»وكن، لب يكس  ^

ي كن يكون النب ى تو الذي سمممممم أن وهذا ااسممممممب. إن تأنت تذن تى ال نهجهة العح هة كي كسممممممأس آخت هجه
ال ممأهمة  قم  دحى الننهأ العفأءي إذ معنى ذلك كن كي إنسممأن يسممدطهع كن يقول كي تالم يطقه  ى هكسمم، 
اون كن يخشممى شممه أ مأ اامت ال سممأىم كعألج وهذن الطتيقة ال ضممحكةي ودحى كية حأل سمموف نعألج تذن 

 حقأ.النقطة وألدف هم ا

وم س ذتى كيضممأ مذتى جعهق وقأل ذلك الكالم الذي ا معنى ل،  ى انهأ العحب والفكتل وإن تأن ل،  
هس  ى الحأاي والثالث« الو ن» ى اجنًأ كختي معأنه تثهتةل ا. يوسممممل أينانل الذي تدى مقأا و ممممحهفة 

ذهاده،  ي الهواء  صمممأك صمممأحبي  أ مممبأل ونفض»قأل  ه،  « قجثَب»م دنوان،  2006مس كتدووت لعأم 
قثب وس دبن »اددتا ممممأ دحي مأ ذتتكج، خالل تالمي مع، دس األسمممم أء العتوهة مس كن نبهنأ تأن اسمممم ، 

إلى كن وحا مس د تن مأ يوين دحي « قثب»قبم مح ن وكح ن ومح وال وكن، ح م تذا ااسمممممممب  « الال 
سممم ع وذلك مس قبمل ووألدألي األهوعهس دأمأ. أدق صمممأحبي و أ معنأن كن تالمي  هت صمممحهي ألن، لب ي

؟ وتي «قثب» هو  هت صمممحهي.  سمممألد، إن تأن قن سممم ع مس قبم كن النبي ل، دب تأن اسممم ، تو اآلخت 
وع لحخهت»ل وكعني «ال عطي»تح ة دتوهة قني ة كعني  بَأع.  أحدقس «الَج ج ل ت أ كنهأ اسب الذََّتت مس الضهِ

هيل وكن، ا يوجن كصمممم يؤتنن وا ك  متجع. وج، صمممأحبي  هظأل واكه ني وأن تم مأ قحد،  هت صمممح
  دحت ل و«ال نتش»كنأولت مس ه وف مكدبدي تدأب اإلمأم الجحهم كوو الفتت وس الجوأي الذ  دنوان، 
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ل مممأحبي ال مممفحأ  لهتي كن مأ قحد، ل، مذتوه قبم كسمممعة قتون مس الومأنل وشمممتحت ل، كن اوس 
كأهي  اإلسمممممممالمل حن كتب العح أء  ي  ح،ل ومؤهع  الجوأ  تو ك ن، مث ه، حنبحي لب يكس  ي أمأ ن،  ق وك

مشمممممهوه وخطهى تأن الخحهفة يحتأ دحي سممممم أع اهوسممممم،. حأه صمممممأحبي لنقأىقل ثب اتدن  لفكتة 
محخ هأ كن، لس يقبم تالم اوس الجوأ  كيضأل وكن، لس يقدنع إا وأول تدأب وكقنم تدأب  ي سهتة النبى. 

ل وتو تدأب مفقوا منذ كمن وعهنل ولب نعثت ل، دحي ك  «أقالسمممهتة اوس إسمممح» أخبتك، كن، يطحى تدأب 
مخطوطة حدى اآلن  ي ك  مكأن  ي العألب. كنهن صمممأحبي متكأحأل وتو يقول مأ معنأن  إذن  ال شممميء 
م أ كقول، صمممممممحهيي هاك صمممممممأحبي لهنأمل وهحت ك كت  هنأ و ي تذا العنل الكأمس وناخحنأل و ي كحك 

هأل ولحد مممنيت كيضمممأ ألكف، األسمممبأبل خأصمممة كحك الدي لب نعدن دحههأ. الثوهة الجأتوة لإلدالن دس نفسممم
وكذتت  اوس النفه ل وحونت دحه، ودحهنأل  قن قأل لنأ تذا التجمل وتو كيضممممممأ دألب و قه، شممممممأ عي لب 
يكس  ي أمأن، مثح،ل قبم ث أنهة قتون مس الومأن تذن العبأهة الدي لب نحدفت كونا إلههأ. وتي وأل نأسممممممبةل 

قول ك«. شممممتك معأني القأنون»يكذوني كحنل موجواة  ي تدأو، الذ  لب يول مخطوطأ لب ينشممممت   ولكهال
وهو أ كوجى اسدق أؤنأ النظت دجنواً دس ال شهوه وال دعأَهفل »  العبأهة الدي كهجو كن نقتكتأ وهنوء

ْنعه حقٌّ  ل ومألوفه مح واه   س قََتع سمممممم عَ، خالفج مأ َدِهننل  ال يبأاهنأ وأإلنكأهل  ذلك طهش.  تب شممممممج
. والحق حق  ي نفسممممممم،ل ا لقول النأس ل، ولنذتت اومأ قولهب  إذا كسمممممممأو  األذتأن واله بل «. تأذبل

 .«  دأخت تم صنأدة خهت مس مدقنمهأ

والنأظت  ى تذا الكالم يجن النتدوه أينان يد حك تو تذلك  ى ال نهجهة العح هة ويسممممممدشممممممهن وكالم 
ألن اوس النفه  يتين منأ كن ندحتأ ك أم الدحتأ قبم قبول كية  كتة كو اوس النفه  يشمممممممهن دحه، ا ل، 

سهأل وكيس ذلك كو شىء مس ذلك  ى  ه ضهأ وكا نبألى و س قألهأ وا وكثتة ككتاهتأ وم و حدهأ  ى نف
تالم أينان؟ لقن نسمممممى إلى اوس الجوأي تالمأ لب يقح، التجم البدةل وم تم مأ قأل، هح ، هللا كن مس وهس 

ل وم إن، قن ذتتن آِخًتال ولب يقم قق إن اس ، الشتيل دحه، ال الة والسالم تأن «قثب»أء النبى اسب كس 
ل  ضال دس كن يَْكِذب اوس الجوأي تذا الكذب الفأجت  هودب كن «كح ن»كو « مح ن»ثب كغهت إلى « قجثَب»

التسول دحه، ال الة  وتذا نت مأ قأل، اوس الجوأي  ى كس هأ «. دبن الال »اسب والن التسول تأن 
تو مح نل وكح نل وال أحيل والحأشممتل والعأقىل «  »ذتت كسمم أى،»والسممالمل وقن كوهان كحت دنوان 

وال قفيل ونبي التح ةل ونبي الدووةل ونبي ال الحبل والشأتنل والبشهتل والنذيتل والضحوكل والقدألل 
آخت « العأقى»واألميل والقثب.  ـممممممممممموال دوتمل والفأكيل والخأكبل وال  مممممطفىل والتسمممممولل والنبيل 

« القجثَب»صفد،  ي الدوهاة ألن، تأن طهى النف   كهأل و« الضحوك»كبع األنبهأءل و« ال قفي»األنبهأءل و
 «.ل وتو اإلدطأء«القَثْب»مس 

 كاله ثب تاله. والكدأب وهس كينينأ « دبن الال »كمأ كن اوس الجوأي قن قأل إن والن التسممممممول تأن يسمممممم ى  
أ ا. أينان كيس نجن تذا الذي يدقول، دحى دأل نأ الجحهمل  قن وحثت دس تذا ااسممب دننن  حب كدثت دحه،ل وم  حهتن

 ل«دبن هللا»ذاكهأ ا وجوا لهأ  ى تدأو،. كمأ ال وجوا  ه،  هو كن والن التسممممول تأن اسمممم ، « الال »إن تح ة 
 ي »ب الثأل   ى كول الف مممم الذي دنوان،  وتذا تو النت الذي وها  ه، ذلك ااسمممبل ويجنن القأهئ  ى البأ

تو مح ن وس دبن هللا وس دبن ال طحى وس تأشممب وس دبن منأف وس ق ممي وس تالب «  »ذتت نسممب، -^ذتت نبهنأ 
وس متة وس تعى وس لؤ  وس  ألى وس  هت وس مألك وس النضممممممت وس تنأنة وس خوي ة وس منهتة وس إلهأس وس 

كا وس كاا وس أين وس يقنه وس يقنم وس اله هسممممممع وس النبت وس قهذاه وس مضممممممت وس نواه وس معن وس دننأن وس 
إسمم أدهم وس إوتاتهب وس كأهع وس نأحوه وس سممأهن وس كه وة وس  ألا وس دأوت وس شممأل  وس كه خشممن وس سممأم 
وس نوك وس ل ك وس مدوشممح  وس كخنوع وس يوا وس مهاليم وس قهنأن وس كنو  وس شممهت وس آام. وكم، آمنة ونت 

 «.تى وس دبن منأف وس أتتة وس تالبو

ْهبَة »كو « دأمتا»ودنننأ كوو دبن هللال وتو دبن ال طحى جن التسمممممولل وتأن اسممممم ، األصمممممحى   شمممممَ
ل ولب ي نع تذا ال ؤهخهس وتدأب السممهتة مس كن ين مموا دحى «السممهتة الححبهة»دحى مأ جأء  ى « الح ن

ذن الدس هة م أ يسىء إله،ل  ح أذا يسدنكفون كن دحى مأ  ى ت« دبن ال طحى»اس ، الذي اشدهت و،ل وتو 
وقهم ل،  دبن ال طحىل ألن د ، ال طحى ل أ جأء »يذتتوا ااسب األصحى لوالن التسول؟ يقول الححبى  

ل ك  ثهأبه َخِحقةل   أه تم مس يسأل دن، ويقول    و، صغهتا مس ال نينة كها ، خحف،ل وتأن وهه ةه َهثهةه
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ك  حهأًء كن يقول  اوس كخي.  ح أ اخم مكة كحسمممممممس مس حأل، وكظهت كن، اوس مس تذا؟ يقول  دبن ل 
كخه، وصمممممأه يقول ل س يقول ل، دبن ال طحى  ويحكبي إن أ تو شمممممهبة اوس كخي تأشمممممب. لكْس  حى دحه، 
الوصل ال ذتوه  قهم ل،  دبن ال طحى. ك  وقهم  ألن، كتوى  ي حجت د ، ال طحىل وتأن دأاة العتب 

ألن « دبنَ ال طحى»ب الذ  يدتوى  ي حجت كحن  تو دبنن... وقهم  إن أ س ي شهبةج الح ن  كن كقول لحهده
شممهبة »كوأن تأشمم أ قأل لح طحى الذ  تو كخو تأشممب وتو و كة حهس حضممتك، الو أة  كاهك دبنك ريعني 

 ذا كنووأل ثم لب ي نعهب إجاللهب التسممول دحه، ال ممالة  والسممالم مس ذتت نذه جنن ت«. وهثتب«ك الح ن
يضمممحى وأون، دبن هللا رالذي سمممه مممبي والن التسمممولك إْن هأق، هللا دشمممتة كونأء يكبتون ويقومون دحى 
ح أيد،ل واحدكأم،  ى ذلك إلى الكهأن حهس وجى دحه، كن يضممحى و، و أء لذلك النذه. ت أ تأن لعبن هللا 

ي»والن النبى كخوان كحنت أ يس ى   ل وتو كوو طألىل «دبن منأف»ل وتو كوو لهىل واآلخت «دبن العجوَّ
 هم منعت د ومدجه أ لحنبى دحه، السممممالم تدهأَب السممممهتة مس كن يذتتوا اسمممم هه أ الوثنههس؟ كم تم منعهب 

كيضمممممأ؟ كم تم منعت د ومةج كوى « دبن منأف»كبجهحهب لحتسمممممول مس النت دحى كن اسمممممب جن كوه، تو 
سح هس مس القول وأن، مأ  اون كن يؤمس طألى ل، وح أيدج، إيأن مس اا طهأا القتشى معظَب دح أء  ال 

ونيس اوس كخه،؟  هذا مثم تذال لكس وعض النأس يغتمون  تامأ وألعكه األألىل ويؤثتون، دحى منطق 
 العقم والعحب والدفكهت ال سدقهبي 

وا كاهي تهل جتؤ النتدوه أينان دحى الدقول دحى ذلك العألب الجحهم وهذا الشمممممكم؟ كيظس كن كحنا 
شممل تذا العب ؟ ثب مس ذلك ال ممأحى الذي لب يشممأ كن ي ممنق،  ه أ نقح، دس اوس الجوأيل والذي لس يكد

تو محق ك أمأ  ى تذا الدكذيى؟ تنت كهجو كن يذتت اسممممممم ، لنأ النتدوه أينانل  هو هجم دأقم ك أم 
 كس ي العقم حقأ وصمممنقأ ودهس الهقهسل إذ له  مس ال عقول كن يقول اوس الجوأي شمممه أ مس ذلكل ت أ ا

كشمممممممويهأ ل، وكحطهخأ لخحق، واكهأمأ ل، ولحقتآن ودغههت  ^كن يبأهك اوس النفه  الكذب دحى هسمممممممول هللا 
الحقأىق لغتض  ى نف  يعقوبي ثب ل أذا يفدي أينان تذا ال و مممموع اآلن؟ ومأ كت هة اوس الجوأي  ى 

الكالم السفه،؟ ولقن هكينأ  مثم تذا األمتل وتو ال دأخت دس د ت النبى قتونأل إن تأن قن قأل  عال ذلك
ن، ل و عنى ك^تو مجتا اسممممب مس كسمممم أى، « قثب»وأم كدهننأ كن، هح ، هللا لب يقح، ودأكأل وم تم مأ قأل، كن 

 صفة مس صفأك،ل ت أ ذتتن آخت شىء مس كحك ال فأ ي 

ن ك« ال نتش»كمأ لو كصممممممت النتدوه أينان ه ب ذلك تح، دحى مأ أدب  حهقم لنأ  كيس نجن  ى تدأب 
ى   ^كوأن  ل نة كهوعهس سممممنة حدى وجِع ؟ ومس الذي « قجثَب»وكن، تو تأن يجْنَدى  « دبن الال »تأن يسمممم َّ

 ههت اسمممممم ، يأ كتي؟ ومأ العحة  ى ذلكل ووخأصممممممة كن، قن كب وعن ال بع ؟ نعب نتجو كن يدكتم النتدوه 
حس ا ون«. ال نتش»تدأب  أينان وأإلجأوة دحى تذن ااسمممممممدفسمممممممأها ل  حتو أ  أكنأ الدنب، إلى ذلك  ى

نندى ألنفسممنأ د مم ة وا يقظة ااى ةل وم نقبم كن ينبهنأ كي إنسممأن إلى مأ يكون قن  أكنأي ومس تنأ  نننأ 
نندظت مس يوسممل أينان كن يوا هنأ و أ ينل دحى كن مأ قأل، له  شممه أ مس وجنَههأ  خهأل،ل وم تو تالم اوس 

 الجوأي  عال. وإننأ ل ندظتوني 

ل سممتحهة ل أ كند،   مموال  قن كتن أينان كن تدأب اوس إسممحأق تو كول تدأب  ى السممهتة النبويةل دحى كن ا
وطبعأ تذا دنن النتدوه تالم دح ى ك أم العح هةل ومنهجى إلى كق ممممممى حنوا ال نهجهةل مع كن الحقهقة كقول 

تـمممكل 110ن وس دفأن ر  كوأن وس دث أمنهب تـمممك  151ر   و مء  ههأ إنه تنأك تدهأب سهتة قبم اوس إسحأق 
ل «ال غأأي»تـمممكل ول، تدأب 103تـمممكل ودأمت وس شتاحهم الشعبى ر  94ودتوة وس الووهت وس العوام ر  
تـمممكل وموسـمممى وـمممس 124تـمممكل ومح ن وس مسحب وس شهأب الوتتي ر  119ودأصب وس د ت وس قدأاة ر  

ثجون ثِقَأ 140دقبـممممة ر    ى السهتة قن طجبَِعل مثم تدأب دتوة وس . ووعض مأ خحهف، تؤاء تـممممكل وتحهب محنهِ
وبل  ضممال دس  أ  هت َمشممج الووهت وتدأب الوتتي. ت أ كنه تدأب اوس إسممحأق نفسمم، مطبوعل نحو ن ممف، خأل ممً

مممممم ل مع وعض الدغههتا  الدى كحنثهأ  ه، اوس تشأم تحذف «سهتة اوس تشأم»كن، موجوا تأمالً  ه أ يس ى وـمممممـم
إ مممأ ة وعض الدعحهقأ  تنأ وتنأك كنبههأ إلى مأ تأن يدتت، كحهأنأ م أ ا ق مممهنة كو إسمممقأط دنا مس كوهأكهأل و

 . وتذا م أ يعت ، تم مشدغم وألعحب. ^صحة ل، وسهتة هسول هللا 
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ووأل نأسممممبة  أوس إسممممحأقل الذي يعنن النتدوه أينان كول مس تدى  ى السممممهتة النبوية ويح ي إلى كن 
َى مس قبم مولنن  تدأو، تو الكدأب ال عد ن  ى ذلك ال جأل  لوا  قنان،ل قن صمممممممتك كن التسمممممممول سمممممممج هِ

وا يحونون ت أ « قجثَب»وكن السممممم أء تى الدى كله ت كم، كن كسممممم ه، وهذا ااسمممممب. كي كن، ا « مح نا»
يودب أينانل وغض النظت دس مني م مممناقهة الدفأصمممهم األختي ال  مممأحبة لدحك التواية كو ا. وتذا 

  قهم ^كحنث كنهأ كجكِهَْت حهس ح حت مح نا  ^منة ونت وتى كم هسممول هللا تأنت آ»إسممحأق  نت تالم اوس 
لهأ  إنك قن ح حت وسهن تذن األمةل  نذا وقع إلى األهض  قولي  كدـهذن وـألــواحـــنل مس شـت تـم حـأسـنل 

حدى كهان قن ككى  ي تـم وـت دـأوـــنل وتـم دــبـــن هاىنل نوول  ــــــهت أاىنل  نن، دبن الح هن ال ـأجـنل 
ل «مح نا»ال شأتن.  نن آية ذلك كن يختت مع، نوه ي أل ق وه و تي مس كهض الشأم.  نذا وقع  س ه،  

ل  سمممم ه، «مح ن»ل يح نن كتم السمممم أء وكتم األهضل واسمممم ،  ي الفتقأن «كح ن» نن اسمممم ،  ي الدوهاة 
 بن هللا وتي حبحىل ويقأل إن دبن هللاوذلك.  ح أ و ممممممعد،ل وعثت إلى دبن ال طحى جأهيدهأ روقن تحك كوون د

اوس ث أنهة ودشتيس شهتال  أهلل كدحب ك  ذلك تأنكل  قألت  قن ولن لك الحهحة  الم  أنظت إله،.  ^تحك والنبي 
 . « ح أ جأءتأ كخبتك، خبتنل وحنثد، و أ هك  حهس ح حت و،ل ومأ قهم لهأ  ه،ل ومأ كجِمَتْ  كن كس ه،... إل 

َى  ههأ النبى  وتذا تح،  هت األشمم أ َدنَّ ت «. مح نا»عأه الكثهتة الدى كوهاتأ اوس إسممحأق  ى تدأو، وسممج هِ
هح ، هللا كيضممممممأ كونأء دبن ال طحى ردنن تالم، دس نذهن الدضممممممحهة وأحن كواان وه بد،  ى الو أء وذلك 

أسل وح وةل الحأهثل والووهتل وحجمل و ممممممتاهل وال قومل وكوو لهىل والعب»النذهك دحى النحو الدألى  
 دبن»ا « دبن هللا»ل ذاتتا كن اسممممب والن التسممممولل ت أ نالحن  ى آخت القأى ةل تو «وكوو طألىل ودبن هللا

تذلك يوها اوس إسممحأقل كثنأء هوايد، خبت الطعأم الذي صممنع، وحهتا لحقأ حة القتشممهة الدى تأن  ههأ «. الال 
 والال »مح نا  حب ي طحبون إلى طعأم التاتى   التسولل قول كحن القتشههس حهس هكي أمالءن قن كت حوا

«.  دبن هللا اوس»ل  س أن  «والعوي إن تذا لحؤم ونأي يدخحل اوس دبن هللا وس دبن ال طحى دس الطعأم مس وهننأ؟
وتذن مجتا كمثحة ثالثة ا «. يأ مح ن»ووأل ثم نس ع جبتيم ينأاي هسول هللا كول مأ ظهت ل،  ى األ ق وـمممممم

  هتي 

هم صأدق لكم مشكك  ى كأهي  مح ن وذمد، واين،ل كا وتو األشعأه الدى نظ هأ ال شتتون وتنأك ال
«ي  مح ن»ل  نذا و، ااى أ ^ال عأاون لسهن البشت دحه، ال الة والسالمل كحك األشعأه الدى يذتتون  ههأ اس ، 

«  النبوية السهتة»شل يأ كخى الف ول البأهاة الدى يع حهأ الشعتاء إلحبأط سخل السخفأءي دجأىىي  فى 
 قأل اوس إسحأق  وقألت قدهحة ونت الحأهث كخت النضت وس الحأهث كبكه، »اوس تشأم نقتك  

ة   ً إن  ألثذذذوذذذذ  مذذذ ذذذلذذذذ   يذذذذل   هذذذ ذذذذل

 
 من صذذذذذ ح  لملذذذذذة   وأن   م فَّق   

 

ل بذذذذ ن تذذحذذوذذذذةً  الذذذذً وذذ   أبذذلذذا بذذ ذذذذل مذذ 

 
 مذذذل إن  تز   ب ذذذل   لجذذذلئذذذ  تخفق 

 

ر    ملذذذذذذذف حذذذذة    مل  إ وذذذذ  و    

 
 هف ذذذذل  وأ رل تخلقجذذذذلدت ب   

 

 ه  يلذذذذذذمال     لضذذذذذذر إن نلديال 

 
 أ  هوف يلذذذذذذذمع موذذذ  ال يل ق  

 
ن    هريمذذة    أمحمذذد   يذذل  ور ضذذذذذذذ 

 
ا ر       ف  ق م ذذذل  و  فحذذذ  فحذذذ   م 

 

ا    ملل    و بمل رَّ  مل هلن ضذذذذذذذ 

 
ل ق    ح  نَّ   فال  وه    م وظ   مـذذذذذذذذذذ   م 

 

 أو هلذذذذ  قذذذذلبذذذذ   فذذذذديذذذذة  فلولف ن  

 
 ل يذذلذذفذذقبذذذذ  ذذز  مذذذذل يذذ ذذلذذ  بذذذذ  مذذذذ 

 

ت  قر بة ر   فل لضذذذذذر أقرب من أ  ذذذذذ 

 
 وأحذذ ذذ  ذذ  إن هذذذذلن  ذذالذذق  يذذاذذالذذق 
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 ظل   ذذذذذذذو   بل  أبو  تل شذذذذذذذ  

 
ق     هلل أ حذذذذذل   هذذذذذلذذذذذلا ت شذذذذذذذذذذذ  ذذذذذَّ

 

ل  صذذذذذذذ ًر  ي ذذذلد إ     ملوذذذة مالا  ذذذً

 
ف    م وذذد وه   ذذلن  م ث ق        ذذذذذذذ 

 

أل  لو وحغني تذا قبم قدح، ل أ وحغ، تذا الشممممممعت ق ^قأل اوس تشممممممأم   هقأل وهللا كدحب  إن هسممممممول هللا 
 .«مس ونه  ي دقى شهت همضأن كو  ي شوال ^ل ننت دحه،. قأل اوس إسحأق  وتأن  تان هسول هللا 

َ ِحىه « طبقأ   حول الشعتاء»و ى   اوس سالمه الـجج

ت يوم ونه تأ تال  قأل  يأ هسمممممول هللال إني ذو » جسمممممِ ْ ِحقًأ ذا دهألل  أ وتأن كوو دوة شمممممأدتال وتأن مج
ي ريتين شمممممعتنك. قأل  د ل صمممممحى هللا دحهك.  قأل  دحى كا كعهس دحيَّ هأل وحأجة قن دت دهأل  أْمنجْس دحىَّ

 نعب.  عأتنن وكطحق،ل  قأل 

مذذذذد  أ   حذذَّ لذذ      ذذلذذ ذذ َّ مذذ  ل  ذذ  لذذ  ذذذذ   ال أ بذذ 

 
وذذذد    مذذ  وذذذذ   حذذ  لذذ  ق   و  ذذمذذ   بذذذذ  نذذذذَّ  حذذ 

 

د  شذذذذذذذذذ  د     إ     رُّ ت  تذذذ  ر  وأنذذذ      م 

 و  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 

وذذذذ      ل  وذذذذد      ي  شذذذذذذذ    ر   من  لّل     ك 

 

ل   ً  ئذذذ    فولذذذل م  ذذذ  ت  ب      وأنذذذ    مر 

 
ا  د    ة  وصذذذذذذذ  لذذذ  لت   ذذذذذذذ    جذذذ     ذذذل د   

 

ب   ل   حذذذذ  مذذ  الذذذذ     ذذ  بذذ  ل   ن  حذذذذ   وإنذذذذ   مذذ 

 
د  و  ا  ال     لذذذذذذذ  ل  م  ن   ذذذذذذذ   شذذذذذذذ   ْ   وم 

 

لذذ  ذذذذل د   ً وأ هذذ  ت  بذذذذ  ر   و ذذكذذن  إذ  ذ هذذ  

 
اذذ  د    ب  مذذذذل بذذ  حلذذذذذذذذر   وتذذ   تذذذذ   وَّ

 

ل  وتو سهنتب يوم ذل إلى الختوتل  قأل   ح  َ ِحيه نل ادأن صفوان وس كمهة وس خحل الجج أ تأن يوم كجحج
إن مح نا قن مسه دحى ودأتنك، كا كدهس دحه،.  حب يول و،ل وتأن محدأجأل  أطع ،ل وال حدأت يط ع. 

  ختت  سأه  ي وني تنأنة  حت هبل  قأل 

زَّ     ل     ذذذرُّ لذذذذ  د  مذذذ  لذذذ   ذذذ  ذذذذ  ل بذذذ   يذذذذ 

 
ل   وأبذذذذ  هذذذذ   حذذذذل     مذذذذ  الذذذذ    حذذذذ   أ نذذذذ 

 

ل    د    اذذذ  ه  ب اذذذ  ر  د ون  ن  ذذذذذذذ   ال ت اذذذ 

 
ء      م  ن  ال  ي حذذذذ  إ ذذذذذذذ  ل   ال  ت لذذذذذذذ 

 

كنأ كوو خحهفةل كنأ اوس سالمل قألل حنثني كوأن وس دث أنل وتو قول اوس إسحأقل كن كوأ دوة كجِست يوم 
ي  قأل النبي دحه، سَّ دحيَّ السالم  ا يجْحَسع ال ؤمس مس جحته متكهس. وقأل كوأن   كحنل  قأل  يأ هسول هللا مج

 «.  ا ك سي دأه هك و كة كقول  خندت مح نا متكهسي  قدح،^قأل هسول هللا 

وكنشن »دس كوى سفهأن وس الحأهث حهس كسحب دأم الفدي  « السهتة النبوية»ويقول اوس تشأم كيضأ  ى 
 ه، م أ تأن مضى من،  قأل كوو سفهأن وس الحأهث قول،  ي إسالم، واددذه إل

  ذذاذذمذذرا إنذذ  يذذ   أحذذمذذذذ    يذذذذة 

 
  ال لذذذذ   وذذذذ     ءت  وذذذذ   محمذذذذد   

 

  كذذذذل مذذذذد ن   حور ن أظل   ولذذذذ 

 
 ف ذذذٌ  أو ن  حون أهذذذدي وأهالذذذدي 

 

 هذذد ن   هذذلد   ور نفلذذذذذذذ  ونذذل ل 

 
د  رَّ د ت  هذذذذ  مذذ  ذذ  رَّ  مذذع م مذذن طذذ 

 

 أصذذذذذذذذد وأنذذ ل جذذلهذذد   ن محمذذد

 
 محمدوأ د     وإن    أناللذذذذذذذ  من  
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 ه   مذذذذل ه   من    ي ذذذذ  ب   ه 

 
د    لذذذذَّ فذذذ  لذذذ    ويذذذ   وإن هذذذذلن ذ   أي يذذذ 

 

و     و لذذذذذذذ  بءئ    ضذذذذذذذ   أ يد أل   

 
 مع       مذذل    أهذذد ف  هذذ  م اذذد   

 

قالذذذذل  ذذذل : ال أ يذذذذد   ف ذذذذ     وف 

 
د ي  ي  أ و  ذذ   وقذذ     وف تلذذ :   و ر 

 
فمذذذل هلذذذ  ف    جو    ذذذٌي نذذذل  

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

 

ر       لذذذذلن  وال يديومل هلن  ن ج 

 

 ق ذذذذلئذذذذ  جذذذذل ت من بءد باوذذذذد 

 
د د    ر   نز ئع جل ت من  ذذذذذذ ل   و ذذذذذذ 

 

ا»قول،   ^قأل اوس إسمممممحأق   ود وا كن، حهس كنشمممممن هسمممممول هللا  َطتَّ اْ ج تمه مج «  ونألني مع هللا مس َطته
ا؟ ^ تب هسول هللا  َطتَّ اْكَني تم مج  «. ي صنهن وقأل  كنت طته

يقول مؤلف، م ممممممعى الووهتي دس تجبَْهَتة وس كوى َوْتى الشممممممأدت ل و ه، «نسممممممى قتيش»وتنأك تدأب 
تأن مس  تسممأن قتيش وشممعتاىهبل ومأ  تأ تا تأهوأ ونجتان. وتأنت دننن »والفأهس القتشممى ال شممهوه  

كم تأنئ اونة كوي طألىل  أسمممممح ت دأم الفدي. وتتب تبهتة مس اإلسمممممالم إلى نجتانل حدى مأ  وهأ تأ تا. 
 م كم تأنئ وقأل حهس وحغ، إسال

 أشذذذذذذذلقال  هلد أ  نها  ذذذذذذذ    ل 

 
 هذذٌ ا   ل ل أ ذذذذذذذ ذذلب ذذل و نفالذذل  ذذل 

 

ع  
ق    ف   أس ح ذذذذذن مملَّ  وقد أ  

 
 بلجر ن  يلذذذذذذذري باذذد ن     وذذل  ذذل 

 

 فذذ ن هلذذ   قذذد تذذلباذذ   دين محمذذد 

 
 و   فذذذ   أل حذذذل   ملذذذ  ح ذذذل   ذذذل 

 

ح     ب ض ة  فك ن   ل  أ ل    

 
اذذذذة ال يلذذذذذذذذالذذ ذذذذلع بذذء ذذ ذذذذل   مذذمذذلذذَّ

 

هلذذذذ و ف   ور  مر   هء      إن 

 
  كل ل   ت  ي  وس فو ل ن ذذذذذذذل  ل 

 

شة  وي كننأ كيضأ ااسدشهأا وأألوهأ  الدألهة الدى قألهأ دبن هللا وس الحأهث السه ى كثنأء إقأمد، وألحب
مهأجتا مع  هتن مس ال سممممممح هس. وكك س كت هدهأ  ى كنهأ نجِظ ت قبم الهجتة إلى ال نينةل كي قبم كغههت 

وَ ة»حسى ااادأء الدأ ، الذي كحول إلى « مح ن»إلى « قثب»الكتيب اس ، مس النبى   تذن األيأم  « مج

 فالل  قري  تجـذذحـذذد   ـذذلـذذ   ح ـذذَّ 

 
ر    جـذذذذذذذ  د ت   لد  ومدين  و  ح  ح   همل ج 

 

 فـذذ ن أنل    أبـذذر  فـذذء يلـذذاـذذلل 

 
 من  أل   ب ْر ذو فضـل   وال بحـر   

 

 مـذذدب     ب ل   ـذذد  إل ـذذ  مـذذحـذذ

 
 أبو ن مذذذذل ف    لفس إذ بلا     ر 

 

 وأل نأسبة.« سهتة اوس إسحأق»وتذا الشعت منقول دس 

العنل الكأمس وناخحنأل وكحك الثوهة الجأتوة لإلدالن »وكخهتا لقن تنأ نحى كن نعتف مظأتت ذلك 
سهأل ولحد نيت كيضأ ألكف، األسبأب ال سكهس  ،الحذيس كحنث دنه أ النتدوه أينان واكهب محنث« دس نف

وه أل والتجم رالذي ا كظس كن ل، وجواا حقهقهأ دحى اإلطالقيك لب يفعم شمممممه أ وشمممممهأاة أينان نفسممممم، 
سوي كن، نفض ذهاده،  ى الهواء وصأك معدت أ دحى الكالم العجهى الذي أد ، ثب كنهن متكأحأ ألن، 

كأن مأ يكفهنأ كعتيل األمتيلب يسممممدطع كن يأكه، ونلهم دحى مأ يقولي كتي كتذا كعتيل لإلهتأب جنين؟ ك
 هت مس تو مظ« نفض الذهادهس وال طألبة وألنلهم والدنهن وأهكهأك»ل،؟ إن األمتيكأن لب يقولوا يومأ إن 

  



214 

 

مظأتت العنل والثوهةل  كهل كواكى أينان نفسممممممم، دحى القول وهذا؟ كََمأ إن تذا لغتيىي ومع ذلك 
ل كن يدنبهوا جهنا وتب يدحنثون مع اآلختيسل ووألذا   ننى كهجو القتاءل مس وأب ااحدهأط وسن الذهاىع

إذا تأن تؤاء األخهتون مس دهنة النتدوه أينانل  ال يحوحوا وأذهدهب وا يدنهنوا وبنت شفة وا وأونهأ 
دهب كسمممممموا مس قتن الختوبي واأل ضممممممم كن  حدى ا يقعوا كحت طأىحة القأنون الوينانى وك ممممممبي طأمه

و يشممبكوتأ خحل ظهوهتبل ويأ حبذا لو هوطوتأ كيضممأ وحبمه كو  جمهه حدى ا يضممعوا كينيهب  ى جهووهب ك
حوا وهأ  ى الهواء اون ق ن  دكون الكأهثة الكبتيي   يسهوا  هحوه

وحدى يدهقس القتاء الكتام إلى كن تم مأ يقأل  ى تذا ال و مموع تو سممخل سممأخل كن كيًّأ مس كدناء 
ِشْت اإلسالم وهسول، الكتيب مس التومأن ال عأصت سالم كو اآلكهس وعنن وقحهم لب يج يس ل، دحه، ال الة وال

وصمأه تم مس تى واب يندى كن، « مو مة»كحك الدى كحولت  ى كيأمنأ تذن إلى « قجثَب»قق إلى حكأية 
 ل اسب النبى حأهس، وصأىن،ي«منهجهة دح هة صأهمة»مكدشفهأ وكن، قن اتدشفهأ وــ

 The Quest of»ة ل، منشمموهة دحى ال شممبأك وعنوان وتذا نت مأ تدب،  ى تذا ال ممنال  ى اهاسمم 
the Historical Muhammad»ل ال سمممدشمممتق األمتيكى آهثت جفتي رArthur Jeffery ك ال عتوف

يأ ال ظح ة الدى يخهب دحههأ العنكبو  دس كي  بأح  اومأ  ى األهتأن والووا لنيس مح ن وال د،  وكتاته
 EARLY CHRISTIAN»، كحت دنوان جأنبى تو شمممممىء ي كس اكخذان مدكأ لحدشمممممكهك  ه،ل وقن و مممممع

ACCOUNTS   » 

The earliest reference to Muhammad in Christian literature is apparently that in 
the Armenian Chronicle of Sebeosل written in the seventh centuryل and which says 

little more than that he was an Ishmaeliteل who claimed to be a Prophet and taught 
his fellow countrymen to return to the religion of Abraham. In the Byzantine writers 

we have little of any valueل though it must be admitted that this source has not 
been thoroughly examined by Islamic scholars. Nicetasل of Byzantiumل wrote a 

Refutatio Mohammadis (Migne P.G. cv)ل and Bartholomewل of Edessaل a treatise 
»Contra Mohammadem« (Migne P.G. civ)ل which may be taken as samples of this 

workل which grew out of the contact with Islamic power in the wars that robbed 
the Byzantine Empire of one after. another of its fair Eastern Provinces 

تة»والحني   ه، دس  هحههةج ال بكهِ وايأ  ال سممهِ نه  ي الكدأوأ  »ل وكتج د،  «التهِ َح َّ إن كقنم إشممأهة إلى مج
هحههة تىل  ه أ يبنول كحك ال د ثحة  ي  أوع ،  ي ااألهمنى الذي كب كألهف« كأهي  سمممهبوس»ال سمممهِ لقتن السمممه

ة ودحهب مواطنه، العواة إلى ايس إوتاتهب. إنه قه ة  نًا هجمل إسمممم أدهحيٌّ ااهدى النمبوَّ َح َّ ال هالا ل و ه، كن مج
مأ تدب، الكجدَّأب البهونطهون  ممه حةل لكس ا ون مس ااددتاف وأنَّ تذا ال  ممنه لب يجْفَحت ت أ ينبغى مس 

 Refutatio»كخط ة مح ن  »نهسمممممهدأس البهونطي تدأوًأ اسممممم ،  قِبَم ااهسمممممي اإلسمممممالم. ت أ و مممممع 
Mohammadis»  ل(Migne P.G. cv التا دحى»كل ووأل ثم تدى كهكولومهو اإلينيسى هسألة وعنوان 

ل وتأكأن التسمألدأن ي كس النظت إلهه أ ووصمفه أ د حهس نأشم هس «Contra Mohammadem»مح ن  
تقههة دس ااحدكأك وألقوة اإلسممالمهة  ي ال حتوب الدي اندودت مس اإلمبتاطوهيهة البهونطههة كقأله هأ الشممه

 «.الج هحة الواحنة كحو األختي

اون كي « ح نم»وتنأك كيضأ وثأىق ستيأنهة كعوا إلى القتنهس السأوع والثأمس ال هالايهس كذتت اسب النبى 
  ى اهاسة لنبهم  هأض مححقة ونتويجن القأهئ إشأهة إلى كحك الوثأىق «ك. مأتومتل مؤامن»كحجحج  رتكذا  

مس كحتيت وتنأها لوي ل وتو النت الثأنى مس ن هس منشوهيس معأ دحى ال شبأك «  ي ذلك الهوم»دنوان،  
   س الوا ي ك أمأ مس تذن الن وأ كن اس ، دحه، السالم  «. ن أن يهوايأن حول ونايأ  اإلسالم»وعنوان 
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« بقجثَ »ل ولو تأن اس ، األصحى «قثب»ا « مح ن»أصت ل،ل تو  ى كقنم ال  أاه الن تانهةل ووعضهأ مع
ثب  ههتن دحه، السممالم لهطأوق مأ جأء  ى اإلنجهم مس وشممأهة و ح ن ل أ سممكت تؤاء األدناء األلناء ولشممنعوا 

 دحه، وجعحون ك حوتة األ أحهك كون النتت. 

ينكوون دحى و ممع الكدى والتسممأىم ولب كدوقل الح حة دحى اإلسممالم قق منذ ووون نوهنل  تكينأ كدناءن 
نبى أاىل. ومس تؤاء اوس  ^ ى حتو، وكخطد ، والدشممممممنهع دحى هسممممممول، والع م دحى إيهأم النأس وأن، 

النغتيحة واوس ت ونة ودبن ال سهي وس إسحأق الكنني وهي ونن لم ومتاكشى وسهم وتأشب العتوى... إل  إن 
تؤاء يوًمأ إن التسمممول دحه، ال مممالة والسمممالم تأن اسممم ،  تأن لهذا مس آختل ومع ذلك تح، لب يقم كحن مس

ل دحى شممنة مأ  ى قحووهب مس  ممغسه دحه، ودحى اين، وه بةه حأهقةه  ى ط   نوه اإلسممالمي وبسممأطة «قجثَب»
 ل وإا ل أ  أكهب ذلك األمت. «قجثَب»ألن، دحه، السالم لب يكس اس ، 

ستدأن مأ نقح، «   كننهاوسدو»ويأ  تحة ال دخحل صأحى ال وقع ال دخحل مثح،  وهذا الكالمل إذ 
 ى موسممودد، ال دخحفة ال حشمموة وألختا أ  ظنأ من، كن، وقع دحى صممهن ث هسل  هت ااهه كن مأ نقح، له  

كن مح ن له  »ل، كية قه ة دح هة دحى اإلطالق وكن، ا يوين دس تالم ال  مممممممأطىي تدى تذا ال عدون 
سالمهة ألن كواً  كن كسب مح ن لب يكس شأىعأ وهس العتب. وثأنهًأ  تو اإلسب الحقهقى ل أحى الشتيعة كإل

مح ن  هت كسمممممم أء النأس واألمأتسل كن، مأ كن قويت شمممممموتد، حدى قأم ودغههت تثهت مس كسمممممم أء النأس 
واألمأتس مثم يثتب  هتتأ إلى ال نينة. وقن كوها الشمممه  خحهم دبن الكتيب تثهت مس األسممم أء واألمأتس 

ل وله  لنأ وحأجة لذتتتأ تنأ. وقن قأم صأحى الشتيعة اإلسالمهة كيضأ ودغهت «دأهيخهةالجذوه ال» ى 
ل «بقثـممـممـممـمم»وكسب صأحى الشتيعة اإلسالمهة الحقهقهى الذي كطحقد، دحه، كم، تو «. قثب»كس ، وقن تأن 

.. وقأم سنة حدى كادى كن، هكي وحهأ  قأم ودغههت كس ،. 40كتثـممـممـممت مس « قجثَـممـممـممب»وقن ظم يعتف ونسب 
ل الذي كطحقد، دحه، كم، ودجِتف و، ل نة كهوعهس سنة «قثـمممممـمممممب»صأحى الشتيعة اإلسالمهة ودغههت كس ، 

إلى كس أء دنينة وإكخذ لنفس، صفأ  ح هنة حدى يحسهس صوهك، وعن كن ذمون كتم قتيش ألد أل، تأسب 
ح نل وم مممطفىل ومح وال كح نل وم«  قثب»ل،. واألسممم أء الدألهة تى كسممم أى، و أ  ههب كسممم ، الحقهقى 

وط،ل ي ل الحأشمممتل الحأ نل الحأتبل الحأكبل  حأمنل حأمم لواء الح نل حبهى التح سل حبنطى ريقول 
ال سمممممح ون ونون الهم كن تذا األسمممممب  ي اإلنجهمل وكفسمممممهتن  الذ  يفتق وهس الحق والبأطمكل الحجةل 

والضحوكل  تشىل األمهسل الهأش ىلالحجأأ ل التحهبل حتأ األمههسل الحتيتل الحسهىل قثـمممـمممبل الق
ل «قثب»القدأل... و هتتأ. ولكس تم تذن األس أء لهست كسب صأحى الشتيعة اإلسالمهة الحقهقى إا كسب 

والبأقى اسممممم أء مسمممممدعأهة.   ثالً مس ال عتوف كن  هم كوتتة الذي تأن يتتب، لحهجوم دحى مكة دننمأ 
 أطحقة صممأحى الشممتيعة اإلسممالمهة دحى « مح وا»فهم قأوح، الطهت األسممطوهي كوأوهم تأن اسممب تذا ال

« مح ن»كل ثب كونل مس وعن وصمأه 666ك  ركوي قوثأمة= « قوثأمة»كو « قثب»نفسم،. تأن مح ن كسم ، 
سني و ع اآلية   س ، كح ن»لهد ًتا وتسول يأكي مس وعن  ك شهِ شأهة إلي مأ جأء  ي اإلنجهم دس « ومب إ

 ك. 39النتدوه مح ن حسهس تهكم أ –ب حهأة مح ن النبي الذ  يجئ وعن دهسي رهاجع تدأ

م تدى يوسممل أينان كن اسممب مح ن الذي كطحق  2006كتدووت  31و ى جتينة الو ن ودأهي  الثالثأء 
صأك صأحبي  أ بأل ونفض ذهاده،  ي الهواء اددتا أ دحي مأ » قأل  « قثب»دحه، وعن وااك، تأن 

قبم مح ن « قثب وس دبن الال »مس كن نبهنأ تأن اسممممم ،  ذتتك، خالل تالمي مع، دس األسممممم أء العتوهة
إلى كن وحا مس د تن مأ يوين دحي األهوعهس دأمأ. أدق « قثب»وكح ن ومح وال وكن، ح م تذا ااسمممممب 

صممممأحبي و أ معنأن كن تالمي  هت صممممحهيل ألن، لب يسمممم ع وذلك مس قبمل ووألدألي  هو  هت صممممحهي. 
ل وتي تح ة دتوهة قني ة «قثب»نبي ل، دب تأن اسمممم ، تو اآلخت  سممممألد، إن تأن قن سمممم ع مس قبم كن ال

بَأع.  أحدقس وج، صممممأحبي «الج وع لحخهت»ل وكعني «ال عطي»كعني  ل ت أ كنهأ اسممممب الذتت مس الضممممهِ
 هظأل واكه ني وأن تم مأ قحد،  هت صمممممممحهيل وكن، ا يوجن كصمممممممم يؤتنن وا ك  متجع. كنأولت مس 

ي و دحت ل مممممممأحب« ال نتش»هم كوو الفتت وس الجوأي الذ  دنوان، ه وف مكدبدي تدأب اإلمأم الجح
ال فحأ  لهتي كن مأ قحد، ل، مذتوه قبم كسعة قتون مس الومأنل وشتحت ل، كن اوس الجوأ  تو كحن 
 كتب العح أء  ي كأهي  اإلسالمل وكن،  قه، حنبحي لب يكس  ي أمأن، مثح،ل ومؤهع مشهوه وخطهى تأن 
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 أع اهوس،. حأه صأحبي لنقأىقل ثب اتدن  لفكتة محخ هأ كن، لس يقبم تالم الخحهفة يحتأ دحى س
اوس الجوأ  كيضمممأل وكن، لس يقدنع إا وأول تدأب وكقنم تدأب  ي سمممهتة النبى.  أخبتك، كن، يطحى تدأب 

ل وتو تدأب مفقوا منذ كمن وعهنل ولب نعثت ل، دحي ك  مخطوطة حدى اآلن  ي «السممممهتة اوس إسممممحأق»
 .« ي العألب. كنهن صمممممأحبي متكأحأل وتو يقول مأ معنأن  إذنل  ال شممممميء م أ كقول، صمممممحهي ك  مكأن

األمأهاكهة كسممم أء صمممأحى الشمممتيعة األسمممالمهة وقألت كن، مس  ممم س كسممم أىة « الخحهج»وذتت  مجحة 
 ككأني محك  قأل  كنت قجثَبل وخحقك قجثَبل»كن، قأل   ^يتوي دس هسمممممممول هللا »ل وذتت  كحدهأ كن «قثب»

ك  مجد ع الخحقل ول، معنهأن  احنت أ مس القثبل وتو اادطأءل  سممممم ي وذلك « قثب»و«. ونفسمممممك مط  نة
أل جأمعأ لخ  ^لجوان ودطأى،. والثأني مس القثب وتو الج ع. يقأل لحتجم الج وع لحخهت  قَثجوم وقجثَب. وتأن 

ثأء  ل وأب القأف مع ال«اانواه  تيى الحني   ي وحأه»وجأء  ى تدأب «. الخهت والفضأىم وال نأقى تحهأ
ل ول، معنهأن  كحنت أ مس القَثْبل وتو اإلدطأءل ألنه، تأن كجوا وألخهت مس «القجثَب»قثب  مس كسممممم أى، رأك  »

جْوم وقجثَب... قأل اوس  ، مس القثبل وتو الج ع. يقأل لحتجم الج وع لحخهت  قَث نه ة... والوج، اآلخت ك وه هأ التيي ال
ل كصيه  الِهَوْوت القجثَب ». ومن، دس د ت وس الخطهأب  ي كمهت ال ؤمنهس رعك  118ة16وكقتب    أهس  واألوه

ك. وينسممممممى ال سممممممح هس نبى 67ة20ل ك  الكثهت العطأءل والج وع لحخهت رال جحسممممممي  52ة20«  اوس القجثَب
ىه تكذا   س ن منأف وتو مح ن وس دبن هللا وس دبن ال طحى وس تأشممب وس دب»األسممالم إلى دبن ال طحى وقج ممَ

ق ممممممي وس تالب وس متة وس تعى وس لؤ  وس  ألى وس  هت وس مألك وس النظت وس تنأنة وس خوي ة وس 
 «. منهتة وس إلهأس وس مضت وس نواه وس معن وس دننأن

ويقول ال سح ون دس دبن هللا وس دبن ال طحى  تو والن التسولل ويكنى  كوأ قثب. ولقن ختت كوون دبن 
حدى ككى و، وتى وس دبن منأف وس أتتةل وتو يوم ذ سمممممممهن وني أتتةل  ووج، ال طحى يتين كوويج، 

اوند، آمنةل وتي يوم ذ ك ضم امتكة  ي قتيش. وتأن كوويج دبن هللا مس آمنة وعن حفت و ت أموم وعشت 
سمممممممنهس. ولب يولن لعهن هللا وآمن،  هت هسمممممممول هللا مح ن. ولب يدووت دبن هللا  هت آمنةل ولب كدووت تي 

ووعن أواج، مس آمنة وقحهم ختت مس مكة قأصممنا الشممأم  ي كجأهةل ثب ل أ كقبم مس الشممأم نول  ي   هتن.
ال نينة وتو متيضل و ههأ كخوال، وني النجأهل  أقأم دننتب شمممممهتا وتو متيضل وكو ي لشمممممهتيس مس 

شبالح م وأون، مح نل وا س  ي ااه النأوغة ول، خ   ودشتون. روكدبن هللا وس دبن ال طحى وس  وس  تأ
ش ي القتشيل ال حقى وـممممممم كةل . ولن و ^تو والن هسول هللا « الذوهي»دبن منأف وس ق يل كوو قجثَب الهأ

ِلن ل، دشتة كونأء وشبوا  ي حهأك، لهنحتن كحنتب  وتو كصغت كونأء دبن ال طحى. وتأن كوون قن نذه ل س وج
ِتوت القناك دنن الكعبةل  شممممىَّ ل، دشممممتةل  ذتى وهب إلى تجبَم ركتبت كصممممنأم ال كعبة  ي الجأتحهةك  ضممممج

ج، آمنة  وهنهبل  ختجت دحى دبن هللال وتأن كحبهب إله،  فنان و  ة مس اإلومل  كأن يجْعَتف وألذوهي. وأوه
وهحم  ي كجأهة إلى  وةل ودأا يتين مكةل  ح أ وصم إلى ال نينة متض  ^ونت وتىل  ح حت وألنبي 

كفسممممهت القتطبى   1آية هقب« ال سممممن»ال نينة. هاجع سمممموهة ومأ  وهأ. وقهم  مأ  وأألوواء وهس مكة و
وتو جأل   ي  ^ ح أ سممممممم عت امتكة كوى لهى مأ نول  ي أوجهأ و ههأ مس القتآن ككت هسمممممممول هللا »

ال سمممجن دنن الكعبةل ومع، كوو وكت ه مممي هللا دن،ل و ي ينتأ  هت مس حجأهة.  ح أ وقفت دحه، كخذ هللا 
ي إا كوأ وكت.  قألت  يأ كوأ وكتل إن صممممأحبك قن وحغني كن، يهجوني.  ال كت ^و ممممتتأ دس هسممممول هللا 

ً أ د ممممهنأل وكَْمَتن كَوَْهنأل واينَ، قَحَْهنأ. ثب  ذَمَّ وهللا لو وجنك، لضممممتوت وهذا الِفْهت  أن. وهللا إني لشممممأدتة  مج
 و مممممتتأ دني. ان مممممت ت.  قأل كوو وكت  يأ هسمممممول هللال  كمأ كتاتأ هككك؟ قأل  مأ هككني. لقن كخذ هللا

ل يسبهون،. وتأن يقول  كا كعجبون ل أ صتف هللا دني «مذمَّ أ  »^وتأنت قتيش إن أ كس ي هسول هللا 
 «. مس كذي قتيش؟ يسبون ويهجون مذم أل وكنأ مح ن...

كن كتم مكة كسممدقبحوا مح ن صممأحى الشممتيعة األسممالمهة قأىحهس  « قثب»وم أ يثبت كن اسمم ، الحقهقى 
كسب مس كس أء الق ت. وتنأك كيضأ كسب مس كس أء الق ت كطحقة دحى نفس،ل « قثب»ل و«حهنأطحع الق ت د»

وقن يكون هكيهب تو األهجيل وقن «. مع ن»كو« مح م»ويقول كتم الشمممأم كن كسممم ، تأن «. ي »وتو 
يكون تو األسب الذي كطحق دحه، وعن كن تن ألنهب ينسجون حول كس ، ق ة كختي لوااك،  هت الق ة 

 ى ذتتكهأ األحأاي  وإندسأو، لعبن هللا ودالقة مح ن وبحهتة التاتى. إا كن، لهست لق دهب متاجع الد
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كأهيخهة ولكنهأ ا كخحوا  ى نف  الوقت مس ااىم قوية كجبت سممممأمعهأ مس ك ممممنيقهأ. ولكننأ نجن  ى 
و مح ن البالا العتوهة كن كونف  الوقت كن، مس األقوال ال دواكتة الدى يسح هأ ااوأء إلى األونأء  ى ج هع 

الحقهقى تو وحهتة التاتى ونلهم ان، دت ، مس وح ة ال هالا الدى دحى تدف، والدى يقول ال سمممح ون كنهأ 
 «.خدب النبوة. وقن ذتتنأتأ لحعحب وألشئ  قق ا  هت

 ل ووا ممي كن ال كأن الطبهعى ألمثأل، تو مسممدشممفى العبأسممهة.«دو  كننهاوس»تذا مأ قأل، ال عدون 
ثَبل وخحقك ككأني محك  قأل  كنت قج »ووأل نأسبة لقن وحثت دس الحني  الدألى ال نسوب لحنبى دحه، السالم  

 حب كجنن ا  ى األحأاي  ال مممممممحأك وا  ى األحأاي  الضمممممممعأف. إن، حني  « قجثَبل ونفسمممممممك مط  نة
« كننهاوس  »مو ممممموع هتهك له  دحه، سمممممه أ األسمممممحوب النبوي البحها. ت أ كن دضه الكحى ال ندوه 

وتتأن إ أ ى دحى دده،ل إذ « كوو قثب»وأنهأو، دحى مأ يقأل أوها ووهدأنأ مس كن تجْنهَة والن التسول تى 
تهل يكنَّى كوو التسمممممول وأسمممممب طفم ل، لب يكس قن ولن وعنل وم لب يكدى ل، كن يولن  ى حهأك،ل وم لب يكس 

رال سمممممح هس  تكذا « ال سمممممح هس» دخحل مس كن يجْعَتف كتو ولن كم ونت؟ ثب مأ معنى مأ يهتف و، تذا ال
ونطالقك يقولون تذا كو تذا دس التسمممممول ودس كوه،؟ كتي مس تب كول ك ال سمممممح ون؟ إن ال عدون األوح، 
يضممع الكالم وهس دالمدى كن ممهتل ومع تذا ا يذتت ال تجع الذي كخذ من، تذا الكالم. وم لقن وحغت و، 

« قثب»إن « حهأة مح ن»مح ن حسممهس تهكم كن، يقول  ى تدأو،  البجأحة والكذب كن ينسممى إلى النتدوه 
تو اسب التسول الكتيب صحوا  هللا وسالم، دحه،ل مع كن تهكال إن أ ينفى ك أمأ ذلك السخل ت أ سنتي 
وعن قحهمي وتذن شممنشممنة كننهاوسل إذ  ممبطدج، مس قبم يودب كن مأهتو وولو وكلفتا ودحت وسمم هكة وأشممأ 

 قطب وسممبى صممالة الن ممأهيل  ح أ هجعتج إلى مأ قأل، الثالثة كهقنت كننى وقعت يؤتنون طهتان جبم ال
غناا ا دس م مممممممتل وودحت إن أ  تذابه قتاهيهه ا يعتف الخجم    أهتو وولو إن أ يدحنث دس و دحى 
يتوي الق مممة ت أ سممم عهأ  ققل كمأ هكي،  ههأ  قن ذتت متا  مدعناة كنهأ ق مممة ختا هةل وسممم هكة وأشمممأ 

كن، ا ي مممنق حت أ واحنا منهأ. ت أ كن الجأتم ال دخحل يكذب « األتتام»  ،  ى صمممحهفة  يعحس و مء
تو الق تل وا كاهي مس كيس ل، ذلك ل ت أ ا كاهي مس كيس ح ممممم « القثب»وغشممممبه كوح، أاد أ كن معنى 

ح ن ا مكن كتم مكة اسممدقبحو»تو « قثب»دحى مأ قأل، مس كن النلهم الذي يثبت كن اسممب التسممول الحقهقى 
هس  كتي مدى وكيس اسدقبم ال كهون النبى قأىح«ي«. طحع الق ت دحهنأ»صأحى الشتيعة األسالمهة قأىحهس  

ل وتب المذيس كختجون مس ايمأهن وكمآمتوا دحى قدحم،  كمأنمت الهجتة الشمممممممتيفمة إلى «طحع الق ت دحهنمأ»
 هب لب يكونوا وحهأء جهالءال نينة؟ إن كتم يثتب تب الذيس  عحوا ذلك حسممممممب أ كقول وعض التوايأ ل لكن

طحع »ل وم كقول ج هع التوايأ  الدى وها   ى تذا ال مممممممنا  «طحع الق ت دحهنأ»تأننهاوس  هقولوا  
نعب لعبن ال « التوض ال عطأه  ي خبت األقطأه»ل حسمممب أ جأء  ى «ثنهة الوااع»ت أ كن «. البنه دحهنأ

 ال نينة  ي الهجتة لقهد، نسأء األن أه يقحس   ^ دس ي هس ال نينة... ول أ وها هسول هللا»الح هتيل كقع 

 طذذذذلذذذذع   ذذذذ ذذذذد   ذذذذلذذذذوذذذذلذذذذل
 

 مذذذذذن ثذذذذذلذذذذذوذذذذذلت   ذذذذذ د ع 
 

 وجذذذذ    شذذذذذذذذذكذذر  ذذلذذوذذلذذذذل
 

 مذذذذذذذذل د ذذذذذذذذل هلل د ع 
 

سدعجب»و ى  ثَنِهَّةج الَواَاعل وفدي كول،ل دس ي هس ال نينة كو اونهأ. »ألوى دبهن البكتي كن « معجب مأ ا
 شأدت  والثنههة  طتيق  ي الجبم مخحوق... قأل ال

ع   ذذذذ ذذذذد     ذذذذلذذذذوذذذذلذذذذل لذذذذ   طذذذذ 
 

د  ع  وذذذذذلت    ذذذذذ   لذذذذذ   مذذذذذن ثذذذذذ 
 

ر   ذذلذذوذذلذذذذل جذذذذ      شذذذذذذذذذكذذ   و 
 

ل م د ع   مذذذذذذذذل د  ذذذذذذذذ 
 

ثنههة مشمممممممت ة دحى ال نينة يطؤتأ مس يتين مكةل وقهم  »لهأقو  الح وي كنهأ « معجب البحنان» و ى
ْي  ي ال نينة ثَنِهَّدَ »كن لعبن القنوس األن ممممممأهي « آثأه ال نينة ال نوهة»و ى «. وااه وأل نينة« الوااع»

 «. وااع
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والواقع كن مأ يقول، كننهاوس يذتتنى وألجهم ال ضمممممممحك الذي كحدوي دحه، ادوي ج أل الغهطأنى 
مس كن الههوا قن اسمممدقبحوا النبى دحه، ال مممالة والسمممالم وألحجأهة « الوينى وتتأ » ى هوايد، الدأ هة  

ي تذا تو العحبل وإا  الي دالوة دحى ال قناه الهأىم مس يتمون، وهأ مس  وق كسمممممممواه الطأىل. هللا كتبت
األخطأء اإلمالىهة والحغوية والدتتهبهة الدى كنل دحى كخحل كننهاوس الشمممممنهع ودده، البشمممممهع حدى  ى 
اسممممدع أل الحغة والدى ق ت ود ممممحهي دنا منهأ  هت قحهم مع ذلكل مع كتقهب النت تى كسممممهم مطألعد، 

دد، وإطالق، ااكهأمأ  والدنلهسممممممأ  ذا  اله هس وذا  الشمممممم ألل مس مثم دحى القأهئل وادنأ مس نطأ
مل وظم يسممدع م شممعبهأ 1953م حدى 1923أد ، كن َدحَب م ممتل الذي ظم يسممدع م هسمم هأ مس سممنة 

م ت أ يقولل إن أ ي ثم هللا إل، الق ت الوثنى وونأك، الثالث  الال  والعوي ومنأةل وكن 1958حدى سمممممممنة 
يتين كن يقول إن دحب «. صمممقت قتيش والق ت والنجوم الثالثة»شمممد م دحى صممموهة دحب م مممت الحألى ي

الذي « الهالل»م مممت اآلن تو كيضمممأ دحب وثنى. وم إن، له ضمممى كوعن مس ذلك حهس يشمممهت إلى كن همو 
ظهت مع صممممممموهة حسمممممممنى مبأهك كيأم ااندخأوأ  التىأسمممممممهة تو تذلك همو وثنى... ومأ إلى ذلك مس 

 ال عدون. مخوون دقح، ال دخحل

ب»كمأ اسمممممب  ذَمَّ ل الذي تدب، ذلك األوح، ال دخحل وألواي وصمممممححد، ل، مع تثهت مس الد مممممحهحأ  «مج
األختيل  هو الهم دحى دك  مأ يتينل إذ ذتت ال سدشتق البتيطأنى كلفتا ِجهموم  ى كحن توامش، دحى 

سممممممنوا ل مأ معنأن كن  كتج د، لسممممممهتة اوس تشممممممأمل  ه أ كذتت ادد أاا دحى هجودى لدحك الدتج ة منذ
ب»الشعتاء الكفأه الذيس تأنوا يهجون التسول دحه، ال الة والسالم تأنوا يسدع حون ل، اسب   هأكى « مذمَّ

 ت أ كن، قن دحق دحى«. مح ن»ال سح ون إلى ال هغة ال حت ة ويعهنونهأ إلى كصحهأ تتة كختي قأىحهس  
بَ »دبأهة  ب وال ممم روتى العبأهة الدى « أة مع، قن اجد عوا دحى حتوكب؟يأ كتم الجبأجىل تم لكب  ي مذمَّ

قهم إن الشمممممهطأن قن صمممممتع وهأ لهحة العقبة تى يحفت اندبأن ال شمممممتتهس إلى مأ تأن ينوه وهس التسمممممول 
وأن تح ة  حونك  فأق حول تجتك، إلى والاتب  هجْفشمممممممِ ب»والهثتوههس مس اك قن « مذمَّ مس ال  كس كن ككون 

ن»أقًأ اسب النبى اسدع حت تنأ وأددبأهتأ ِطبَ   The Life of) Muhammad: A translation of« مح َّ
Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah, by A. Guillaume, Oxford .(University Press, 1980, 205, 

n.1 

ب»ووا ي كن الكفأه لب يكونوا يقولون ل،    ذَمَّ روتو نف  ااسب الذي اسدع حد، ل، كيضأ كم ج هم « مج
مع « مح ن»، كوى لهى ت أ نقم كننهاوس اون  هبك إا ألن، دحى نف  الوأن الذي دحه، اسب أوجة د 

ن»منأقضممممد، ل عنأن ك أمأل م أ ينل دحى كن اسمممم ، الذي لب يكس ل، اسممممب دننتب سمممموان تو  َح َّ ثب إن «. مج
«ك  هتةحو»ال دخحل يقول إن كوممأ التسمممممممول الحقهقى تو وحهتا رالممذي يكدبمم، وطتيقدمم، ال عدوتممة مثحمم،  

التاتىل وتأن التتبأن يدووجونل وتأن مس ال  كسل لو تأن مح ن تو اون،  عال روا كاهي  ى تذن 
الحألة مس كية امتكة كنجب،كل كن يأخذن ونو تأشمممب َدْنَوة كو يسمممتقون من،  ال يحتك سمممأتنأل وحهس يدعتف 

فسممممممم، حدى كن يأخذن  ى دحى الوح ة الدى تأنت  ى ظهتن  نن، يكفأ دحى الخبت مأجوها وا يكحل ن
طأ  ت أ كفعم اآلوأء واألمهأ   حضممن، يبم و، شمموق السممنهس وينول دحه، قبال  ونهنهأ  وامودأ وك خه

  ى مثم كحك الحأا   ى السهن أ ال  تية  ى األهوعهنأ  والخ سهنأ .

مه دقم تذا   ال دخحلإننى ا كها دحى تذا الهتاءل وم كلفت النظت  قق إلى العد، الحهسممممممى الذي يجشممممممِ
شه أ ي أهس و، وظهفة الدفكهتي وطبعأ يتين منأ تذا ال عدون األوح، كن ن نق  ويط   دحه،  ال يدتك ل، 
وأن العتبل كحك األمة الدى تأنت كقنس األنسمممممممأب وا كقبم كن يأكى كوااتأ مس مواقعة ال عدت أ   ى 

حنث ألكبأع وعض النيأنأ ل ي كس كن ظالم ال عأون وكمأم اآللهة الحجتية الع هأء ال مممم أء البك أء ت أ ي
يت ع هكسممم، وهنهأل  ضمممال دس كن يندوتأ إلى ايس جنين ويسمممف، دقولهأ ودقول « الولن»كدتك مثم تذا 

 آوأىهأ ويحدقت آلهدهأي 
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مو مممموع األنسممممأب دنن دس « The Life of Muhammad»كقول ال وسممممودة البتيطأنهة  ى مأاة 
 حه، السالم ووج، خأأ  العتب قني أل ودس نسى النبى مح ن د

Both before the rise of Islam and during the Islamic period, Arab tribes paid great 
and guarded their knowledge of it with meticulous care. In genealogyattention to 

fact, during Islamic history a whole science of genealogy ('ilm al-ansab) developed 
that is of much historical significance. In the pre-Islamic period, however, this 
knowledge remained unwritten, and for that very reason it has not been taken 
seriously by Western historians relying only on written records. For Muslims, 
however, the genealogy of Muhammad has always been certain. They trace his 
ancestry to Isma'il (Ishmael) and hence to the prophet Abraham. This fact was 
accepted even by medieval European opponents of Islam but has been questioned 

by modern historians . 

 لكى يطأوق وهن، ووهس« مح ن»كمأ قول ال دخحل إن النبى دحه، ال الة والسالم قن  هت اس ، إلى 
دس هسول يجْبعَ  مس العتب  هو قول ينل دحى كن قأىح، معدون وألثح . تهل؟  البشأهة الدى  ى اإلنجهم

ن مس اسب  حجوه لب يكس  ^الهال دحى كن، « مح ن»إن ذلك األوح، يجهم كن القتآن ال كى الذي يدخذون مس خج
 ل تذا القتآن ال كى قن كحنث دس وهوا البشأهة و، ا  ى اإلنجهم«قثب»وم « مح نا»اس ،  ى البناية 

ال كهة « األدتاف»مس سوهة  159 -155 حسىل وم  ى اإلنجهم والدوهاة ج هعأل إذ نقتك  ى اآليأ  

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  ژ قول، كعألى  

وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

. كي كن التسول دحه، السالم لب يندظت ژۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   

كعنى «  ي»ة ك هب تهل كن تح إلى كن يهأجت لح نينة حدى يعحس كن، مبشَّت و، دنن كتم الكدأبي تذلك لست 
ل وتى  ى الحقهقة مجتا حت هس مقطعهس مس الحتوف الدى كبنك وهأ وعض السوه القتآنهة مثم «الق ت»
ل وا تهل يقول ذلك ال دخحل إن التسول دحه، ال الة والسالم قن كن َّتل وتو «حب»و« ط،»و« ط »

تذا  حهنن النقى الكتيبل  كأنالذي ق  ت ادوك، ايأنة الن تانهة  دحول ككبأدهأ و  أ  ال اليهس إلى كو
البغض السأم الذي يدحظى كننهاوس  ى جحه ، ويهدتئ و، قحب، تو ومس دحى شأتحد،. وكخهتا وله  آختا 

ل ل وقن كخطأ  ههأ متكهس اثندهس ا متة واحنة«قوثأمة»ل وم «قثأمة» نن ذلك ال دخحل ا يسدطهع كن يكدى 
 و ى ج حةه ق هتةه ِجنه ق هتةي 

يقول النتدوه مح ن حسهس تهكم هح ، هللا إن، قن « حهأة مح ن»الطبعة الثأنهة مس تدأو،  و ى مقنمة 
وها  إله، مالحظأ  مس تنأ وتهنأ دحى مأ قأل،  ى الطبعة األولى مس ذلك الكدأبل ومس وهنهأ هسمممممألة 

هة نقنا نككد، مس تأكى م تي مسحب ذتت كنهأ كتج ة دتوهة ل قأل وع  و، إلى مجحة ال سدشتقهس األل أ
له  وحثأ دح هأ وأل عنى الحني  ألن، هجع  ه،ل ت أ « حهأة مح ن»لكدأو، تذال وخالصممدهأ كن تدأو، دس 

 يقولل إلى ال  أاه العتوهة وحنتأ ولب يتاجع مأ تدب، ال سدشتقون كو يأخذ وألندأىج الدى وصحوا إلههأل 
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حه، دحتيل والدبنيم وعن و أة النبى دوم دن القتآن وثهقة كأهيخهة ا كقبم التيى ه ب كن، خضمممممممع لح
ال الة والسالم... إل . ومس وهس مأ قأل، صأحى التسألة الذي لب يذتت النتدوه تهكم اس ، لألسل كن، 

ل ثب كجْوِنل مس وعن ذلك لهدسممنى و ممع اآلية «قثأمة»كو « قثب»وم « مح نا»لب يكس اسمم ،  ى ااصممم  ^
لحنتدوه تهكمة مكدبة « حهأة مح ن»رانظت « كح ن ومبشممممممتا وتسممممممول مس وعني اسمممممم ،»الدى كقول  
تأن تذاوأل كو  ى  ^كل وتو مأ يعنى كن القتآن مس و ممع النبى دحه، السممالم وكن، 38مة 1997األسممتةة 

كحسس األحوال  وات أ مخنودأ  ى كمتن تح،ل وتذا تالم خطهت. وتم إنسأن حت  ه أ يقول و ه أ يعدقنل 
نَّعه يحسن، ا مشقة  ى ذلكي لكس ا ون مس كقنيب النلهمل ك  مأ الهح  والهج   كم  بىهه مج

ويغحى دحى ظنى كن صمممأحى التسمممألة تو إسممم أدهم كاتبل الذي تأن مد مممال ونواىت ال سمممدشمممتقهس 
وااىب ال بأتأة وعالقد، وهب وكتاين مقواكهب والكدأوة دننتبل  ضال دس كن، تأن يعتف األل أنهةل ويودب 

ت أ نعتف. لكس صأحى التسألةل حسب أ يقول تهكمل قن كنكت دحه، « قجثَب»م تو كن اسب النبى دحه، السال
كن يدخذ مس القتآن وثهقة يجْطَ أَنه إلههأل وتو مأ يخدحل  ه، مع كاتبل الذي هكينأ قبم قحهم كن، ا يعدتف 

الفكت  دسقوأن كاتب لب يكس مو  نه وثهق لحسهتة إا القتآن الكتيبل وإن تأن مس ال هسوه كو هي تذا 
 أ   س ال  كس كن يقول الشىء ونقهض، طبقأ ل«. قجثَب»وـممممـمممم ^ت أ شأتننأ وأنفسنأل ووألذا   ى مسألة كس هد، 

يعسه ل،  ى الححظة الدى يكون  ههأ اون كي اددبأه ل نطق كو منهج ه ب تثتة كشممممممنق، وذلك. ودحى كية حأل 
القول وأن ااسمممب الحقهقى لحنبى دحه، ال مممالة  سمممواء تأن كاتب تو صمممأحى التسمممألة كو لب يكسل  أل هب كن 

ل لجعهق الودب وأن، اوس وَْجنَك،ل إذ تو تالم مس « مح ن»ا « قجثَب»والسممممممالم  له  وأألمت الجنين الذي يخوه
تالم كحالس ال  أطى ااسدشتاقهة والدبشهتية م أ يعت ، تم كحن منهب ويدحقأن الخألل دس السأللل ومس 

الجعهطهة دس ال نهجهة العح هة الدى لهسمممت صمممأهمة وم م مممتومةل ومشمممتومة  وق ثب  ال معنى لحجعجعة 
 ذلك مختومةي

نأ لهب مس كصممحأب الندأوي العتيضممة حدى اآلن قن كنكتوا كن يكون اسمم ، دحه،  وإذا تأن َمْس َدَت ممْ
كهك فى وألدشممممل  نن  هحهى ِحدهِى قن اتد«قجثَب»ل وكتنوا ونا مس ذلك كن، تأن يجْنَدى  «مح نا»السممممالم تو 

 ى قنهكنأ دحى معت ة ااسممب الذي سمم د، و، كم، دنن وااك،ل قأىال إن تذا ااسممب قن يظم  هت مدهقَّسه من، 
دحى سممممبهم الدشممممتيل  ه أ يبنول كمأ « األمهس»إلى كون اآلونيسل مضممممهفأ مع ذلك كن قوم، قن لقبون وـمممممممممم

متة واحنةل وكمأ  ى ااسممدع أل « ح نك»ل إلى جأنى «مح ن»ال ممهغة الدى دجِتف وهأ  ى القتآن  هى  
تكذا قأل ِحدهِىل ومس الَجِحىه البههس كن، من وع  ى ادوان تذن وألت بة  ى وذه وذوه «. مح ن»الشعبى  هو 

مسممممأىم كختي تثهتةل مجأ هأ وهذا ال نهج العح ى الذي يفتض التيبة حول تذن ال سممممألة الدى كتكبق وهأ 
تنأك مأ يبع  دحى ااسممدتاوة  ه،ل كو يثهت  هنأ دنم ااط  نأن إله،  دحهنأ كا نت ض شممه أ اون كن يكون

دحى األقمل وتو مأ ا يدو ت  ى قضممهدنأ الدى وهس كينينأل وإا  ح أذا لب يعتض وواد  الشممك الذي دننن 
قن « مح ن»مس ذا  ال مممفحة نجنن يكدى كن اسمممب  2إن تأن لني، مثم تذن البواد ؟ و ى الهأمش هقب 

 ,History of the Arabs Macmillan & Co. Ltd, Londonدحه،  ى كحن النقو  اله نهة. ر كب العثوه
1963, P. 111 .ك 

تأن موجواا لني دتب الجأتحهةل  ح أذا الدشممممكهك  ى كن يكون تو اسممممب « مح ن»لكس مأ اام اسممممب 
ح ن ج هم ال تحوم مالنبى ال  طفى؟ وقن ها دحى كشكهكأ  النتدوه ِحدهِى الدعسفهة الدى ا معنى لهأل 

إن أ تو جنن دبن ال طحىل وتأن ذلك  ى الهوم السأوع تعأاة العتب « مح نا»وههب مؤتنا كن الذي س أن  
ك. 110ة كقنيب ا. حسأن حالقة الناه الجأمعهة لحطبأدة والنشتة وهتو ة ^حهنذاك ر حسفة كأهي  مح ن 

تى الدى  عحت ذلك حسب أ يقول وعض تدأب وسواء تأن جنن تو الذي س أن ت أ تدى وههب كو تأنت كم، 
« العهون إنسأن»ودحى وس وتتأن النيس الححبى  ى « السهتة النبوية»السهتة اآلختيس تأوس إسحأق  ى 

َى    منذ الححظة األولىل ا هيى  ى تذا.« مح نا»مثالل  أل هب كن، سج هِ
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منذ  دتة تدبت اهاسة طويحة كها  ههأ دحى هكي سخهل لحنتدوه تشأم جعهق محخ ، كن اسب النبى 
مح ن لب يكس مح نا وم قجثَب. وتنت وحثتل قبم كن كتدى كحك النهاسمممممممةل دس تدأب جعهق  ى السمممممممهتة 

منذ وه دحه،. والنبويةل وتو الكدأب الذي وها  ه، تذا التكي ال دهأ تل لكنى لب كو َّق وقدذاك إلى العث
ااه » ى يني وأل  ممممممأا ة ال حضممممممةل وتو مكون مس جوكيسل وصممممممأاه دس كهوع لهأله  قق وقع الكدأب 

 ى »م. وونك  كقحى صممممممفحأ  الجوء الثأنىل ودنوان،  2007وبهتو   ى تأنون الثأنى رينأيتك « الطحهعة
ي كعتض  ه، ال ؤلل اسمممب النبى ل ألن، تو الجوء الذ«كأهيخهة الندوة ال ح نية  ى مكة 2-السمممهتة النبوية

ا مح ن. ومأ إن مضمممهت وضمممع صمممفحأ   ى القتاءة حدى « قجثَب»وأدب أد ، السممم ج وأن اسممم ، الحقهقى 
وجن  كخطأًء وألكومل وتحهأ مس النوع ال ضممممحك ال خوي  ى آن. وه ب كنى قتك  وقهة الكدأب دحى دجم 

شممممىء تأىم   هنأك التتأتة وااسممممدعجأم وكفكك الفكت  نن مقناه األخطأء والثغتا  الدى قأوحدنى كثنأء ذلك 
وكنأقض الكالم و مممممعل ال نهجهة والحل والنوهان والجهم وأل  مممممأاه الالأمة لح و ممممموع والعجو دس 
القتاءة السمممممحه ة... وتأنذا ك مممممع وهس يني القأهئ مأ كنبهت ل،  ى كحك القتاءة العجحىل وتو  ى الواقع كمت 

 يبع  دحى الغثهأن.

يالحن دحى النتدوه جعهق كن كسمحوو، له  مس األسمألهى الج هحة وحألل  ضمال دس كن، يعجه وكول مأ 
وأألخطأء والتتأتة والدواء العبأهةل م أ يقتو، مس العج ة  ى  هت قحهم مس األحهأنل ه ب كن كوأن تأن 

 حني  دهن دأل أ مس دح أء كون . ومس ذلك مثال العبأهة الدألهة الدى كوحى وأننأ كمأم طألى كجنبى
وتنأ دحى قبِت و ى مسجِن التسول ال ؤس  لحنيس والهوية ولدأهيخهة »ودعحب العتوهةل  هو لب يدقنهأ وعن  

ك. 34رأ «تبهتةل  ى مسممجن ال نينة وتو و ممنا البنأءل كب لقأء وهس دبن ال حك ووهس سممعهن وس ال سممهى
ى تتهى والدواى،. ومثحهأ تذلك قول،  وتى دبأهة ا كنفي شممه أ مس هواىي العتووة و أ  ههأ مس دسممت الد

وقن كأتن   كتة الدأهي  مع التجحهس معأ ريق ممممممن دتوة وس الووهت ودبن ال حك وس »ال ممممممفحة الدألهة  
دحى   يغحى«. متوانك  تهل ونك  األموهل كحك الدى ككت وكدأب مقنسل وألدحأم الج أدةل و حك الننهأ؟

 دشتاقهأ كتج ة حت هة. الظس كن التجم ا يؤلل وم يدتجب تالمأ اس

ألهة  ل الدى يسدع حهأ تأكبنأ الحوذدى  ى الج حة الد«كجثِْتيَتْ »وكقأوحنأ  ى ال فحة الدأسعة دشتة تح ة 
لهذا ونأن ل و«كَْ نَى»دحى كنهأ  عم مدعن و عنى « كجثِْتيَِت ال كدبة الدأهيخهة واكسمممممعت إمكأنهأ  البأح »

 عال مدعنيأ ت أ كوتَّب جعهق وثقأ د، الحغوية الفقهتةل وم  عال  لح جهولل دحى حهس كن،  ى الحقهقة له 
مس الدجأهة الفالنهةل كي كصمممممممبي « كثتي»ودحى تذا ي كننأ كن نقول إن  النأ «. ا دنى»اأمأ و عنى 

 النأل كو إن ال حأ مممممممتة الفالنهة « كَثَْت ْ »هجال  نهأل لكس ا ي مممممممي كن نقول إن الدجأهة الفالنهة قن 
 ه نأ لح و وع الفالنىل كي جعحد،  نهأ. وقن ككته تذا ااسدع أل  ى موا ع كختي. ودحى « كَثَْت ْ »

 َّ  الن مَ »ويجْنِخم دحى مفعول، البأء  هقول  « َم َّ »نتان يجْحِوم الفعم  « كثتي»العك  مس كعنية الفعم  
 91أ ل ومتة90. و ى الجوء الثمأنى مس الكدمأب ككته  متكهس أ269ل 265 -264رأ« وكمذا

،»دحى سممبهم ال ثألكل ونا مس  ل «َدبَّ »ت أ ينبغى كن يكون ااسممدع أل. ومثم الفعم األخهت الفعم « َمسممَّ
ى واإلسالم  «  »دحى» هو  عم مدعنل إا كن الكأكى يسدخنم، اأمأل منخال دحى ال فعول و، الحتف  

« لة  قوة  مممممممأهوة سمممممممهأسمممممممهةآخت ال طأف لب يعبه دحى الحجأأ و أ  ى ذلك مكة إا ودكويس كمة  نو
 ك.316رأ
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طهع كن ل الدى ا كسد«كَْوَهخة»و ى ال فحة الدأسعة دشتة كيضأ و هتتأ مس ال فحأ  كقأوحنأ تح ة 
كمسك وومأم نفسى  ال كقول ت أ تأن يون  شحبى هح ، هللا يقول تح أ س ع شه أ مس أمهح، متسى  ى 

 أنأ ونوهي «. إنجحهوي ان يأ متسمممى؟»تة  ل إذ تأن يدسمممأءل  ى حه«منهسمممة ال شمممأ بهس»مسمممتحهة 
سأءل وتحى  وع   سعون طتيقأ «. دتوى تذا يأ اتدوه؟»كك سعة وك سأ لو ككهي لحواحن منهب ك إن تنأك نأ

سعة الدتحهأ كؤاي وهب إلى النجأةل وطتيق واحن له  إا يقواتب إلى الضالل والهالك والضهأع لدتتوا 
إا طتيق الضممالل والضممهأع. ل أذا؟ تذا م أ احدأه  البتية  ه،. وقن  والدسممعهس طتيقأ ولب يَْحمج  ى كدهنهب

تذن الدى لب كسمممممم ع وهأ ققل وا كظس « كَْوهخة»ل لكن، كتتهأ إلى «الدأهي »تأن دنن النتدوه جعهق تح ة 
كحنا دأقال سمم ع وهأ مس قبم كو سممهسمم ع وهأ مس وعن. ولسممت كدتف كي شممهطأن سممول ل، كن يسممدع م تذن 

 قهحة دحى الحسأن واألذن والذوق والقحى والعقم ج هعأل واألنل والجحن  وق البهعة. الكح ة الث

نَة»ك و125ة أ1ت«ة األوامت اإليثهقهممة»رومنهممأ « إيثهقممأ»و« ِمهدممأنَته »وتنممأك كيضممممممممأ  « قَْودممَ
ل وتحهأ كنضممممي وألعج ة والقبي والعجو  واألولى تح ةل تجهسل ن ممممفهأ األول يونأنىل «تأجهو تا ى»و

ك مس اخدتاع meta-text, métatexteأ األخهت دتوىل وتى  ى الواقع م مممممممطحي حني  رون مممممممفه
قأموس متيأم ووسدت »كل ومعنأن ت أ جأء  ى Julia Kristévaالحغوية البحغأهية األصم جولهأ تتيسدهفأ ر

 Webster's New Millennium™ Dictionary of English»: «a text describing orالجممنيممن 
explaining another textل تألكدأوأ  النقنية وألنسممبة إلى «  النت الذي ي ممل كو يشممتك ن ممأ آخت

 Dictionnaireالقمممأموس المممنولى لح  مممممممطححمممأ  األاوهمممة »ن ممممممموأ اإلومممناع األاوى مثال. و ى 
International des Termes Littéraires » مأ يحى  نقتك«est un texte dont  le métatexte 

l'objet est un autre texte (commentaire, critique, glose, etc)» ل والثممممأنهممممة تى تح مممة
«Ethica »  الالكهنهة رو ى الفتنسممهة واإلنجحهوية«L'éthique, Ethicsل « حسممفة األخالق»ل وكعنى «ك

» شمممممممدقممة مس ك صمممممممفممة مhagiographicalوالثممألثممة تى و مممممممع القوادممن لشمممممممىء مممأل والتاوعممة ر
hagiographie, hagiography » ل كي الكدأوأ  الدى كدنأول حهأة القنيسهس ومأ يد م وهأ. ويقأوم كحك

ال ممممفة  ى سممممهأقنأ الحألى راألشممممهأء واألموهك الخأصممممة وألسممممهتة النبويةل وي كس كن يقأل  ال د ممممحة 
هِتيهة الكدأوأ ك»رل كمأ إذا كهانأ الدتج ة ال بأشمممتة لحكح ة  نقول  «وألسمممهتة ن مثال. تذا لو كهانأ ك« السمممهِ

نكون طبهعههس يفهب النأس دنأل ولكس لححذلقة العأجوة سمممممممحطأنأ دحى وعض النفوس يبحا حن ال هولةل 
نون»ل وتذلك 204رأ« مهدأ خطأب»والعهأذ وأهللي ومثم كحك الكح ة تح ة  . كنعب 98ة أ1ت«ة مهدأجج

 وكتتم وألجنون وِمهدَأنيك.

دس وعض تدى السهتة النبوية الدى كسدقى تى وسهتة اوس إسحأق مس ذا  ال  نهل وانظت كيضأ قول،ل 
كل وتى دبأهة كذتهتنى وأسمممممحوب طحبة تذن األيأم النحسمممممأ   ى كوهاق 27رأ« كنلو مس نف  النلو»إنهأ 

اإلجأوة آخت العأمل إذ كجنتب يحومون حول الدعبهت ال تاا اون كن ي ممممممهبون وسممممممبى دنم قتاءكهب لحكبأه 
أب األسممألهى ال ونقةل وم ننهة قتاءكهب كصممال وننهة متاندهب دحى الكدأوة النقهقةل وَْح،َ الكدأوةَ د ومأل كصممح

شة ا ك هى ال ق وا دأاةً إا دحى سبهم ال  أا ة والشذوذ. وله   ى العتوهة الدى   دجىء كعأوهتتب مهوَّ
ال معنأن  مث« لَى يجنِْلىة اَلَّى يجنَلهِى الون  ى الب تاا ينلوة كَاْ »ل إذ الفعم  «اَاَ  الن مس نف  النلو»نعت هأ 

 ال كاهي تهل ككونل إذ النلو ا يجنْلَى مس النلول وم يجنْلَى « اا مس نف  النلو»كنول،  ى الب ت لالسمدقأء. كمأ 
  ى الب ت. 

«  لقتآناإلنجهم له  وألكدأب ال نول دحى شممممممكهحة ا»ومس كحك األخطأء ال ودجة لني، كيضممممممأ قول، إن 
ل وتذلك دنة متا   ى الجوء األول مس الكدأبك. وا كاهي 316. وقن ككته  متة كختي أ30رأ

ِكهحة»مس كي وااه الدقق  قم  تمٌّ يع م دحى »ت أ  ى القتآن مثال  « شمممممأتحة»تذنل  ألعتب إن أ كقول  « شمممممَ
دنهب الحغة قن اسممدع م كحك كمأ إذا تأن تنأك تأكى كو شممأدت دتوى م س كؤَخذ «. دحى شممكهحد،»ا « شممأتحد،

الكح ة  حسوف كهجع د أ قحد، تنأل وكشكت مس كهشننى إلى مأ تأن  أىبأ دنى. وتأن تشأم جعهقل قبم ذلك 
 هت ااهه كن  ممب «ك وَطجمَ »وضممب الطأء رتكذا  « وطم» ى ال ممفحة السممأاسممةل قن  ممبق الفعم ال أ ممى  

  القتآن ال جهن نقتك قول، دو شأن، دس الدقأم د أ الطأء يقحى معنى الفعم مس البطالن إلى البطولة. و ى
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]األدتاف[. وتأن ي كس كن يسكت  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  ژ موسى لحبأل سحتة  تدون  

صممأحبنأ  ال يدعتض لحفعم ال ذتوه وضممبق وا هوقل لكس القنه كهاا كن يكشممل مقناه مأ دننن مس دحب 
 حذلقل  كأن مأ تأن.  وسوس إله، الشهطأنج كن يدحذلق  د

واآلن إذا تأن تذا تو كسممحوب تشممأم جعهق  ى العتوهة  كهل يكون كسممحوو،  ى الفتنسممهةل الدى ذتت 
ن،   دأبل ودنوا مة الجوء األول مس الك قن وناءة األمت كن «الوحىل القتآنل النبوة» ى م ن،  كت  ى  ل ك

ك. 7مة 2000كيأه  -عةة وهتو ة مأيوة ااه الطحه2يؤلف، وهأ لكن، سممممممتدأن مأ دنل دس كحك الفكتة؟ رط
العََ ى  ن ل»قن ثأب إلى هشنن وصأن تدأو، وألعتوهةل  ـمممـممم« الهأجهوجتا هكألى»الح ن هلل كن اتدوهنأ 

 ت أ يقول ال ثم الشعبىي « وا العََ ى تح،

وكطتف مأ  ى ال و مممممموع كن السممممممبى الذي حنا و، إلى الدفكهت  ى و ممممممع الكدأب وألفتنسممممممهة تو كن 
هة  قهتة جنا  ى تم مأ تو م مطححأ   ى الفحسمفة والعحوم اإلنسمأنهة الدى اندشمت   ى الغتب لكثتة العتو»

ت أ يقولي كهكيت تهل كدبأتى القَْتدأء الدى له  لهأ شمممعت وج أل شمممعت ونت « اسمممدع ألهأ وتثتة اسمممدهعأوهأ
قهتة لعتوهة إذن  قهتةل و كن ككفأ دحى الخبت مأجوها وا كفضممممي نفسممممهأ؟ الحغة ا الجهتان ه ب ذلك ونا مس

جنال وا كسمممدطهع اسمممدهعأب مأ  ى ذتس سمممعأاك، مس ك كأه وم مممطححأ ي وا مممي يأ اتدوهي وا مممي جناي 
الحق كنك كذهتتنى وتجم صتد،  تي ، دحى األهض ووتك  وق صنهن وكشم حتتد،  حب يعن يسدطهع كن 

لك تح، ا يكل دس ال هأك طألبأ مس يفحفت من، و أدت تتامد، ك أمأ وعن كن حط، كحطه أل إا كن، مع ذ
ذلك الغتيب حدى يد كس مس  ممتو،ي ولكس النتدوه « يشممهحوا مس  وق،»ال شممأتنيس الذيس انفضممي كمأمهب كن 

مسممدوان الحقهقى  ى القنهة دحى الدعبهت وألعتوهة  نتان يح ي إلى كن تدأوأ  كمثأل، وألعتوهة  ى يعتف ه ب تذا 
 ة وكن يسمممم هأ القتاء وأنهأ كجنبهةل إا كن، يسممممأهع مؤتنا كن ذلك له  مس تذن الحألة دت ممممة ألن ككون مبه

 ك. طبعأل  ألذيس يعت ون العهى مأكواي8ة أ1العهى  ى شىء رت

ومس كحك األخطأء الدى ا يقع  ههأ طألى مبدنئل  ضمممال دس كسمممدأذ جأمعى ا يعجب، العجى وينخم 
 « َكْونج كوون مأ  وكم، حأمم و، ي ممممعى قبول،»دحهنأ مندفشممممأ وتأن، سممممهفدي دكأل قول، دس التسممممول  

وقنه مأ تأنت مكة »ألنهأ مضممأف إله،. ومس ذلك كيضممأ قول،  « كوون»ا« كوه،»كل جأتال كنهأ 146رأ
مس  41ل وتذلك أ213ل وانظت أ161رأ«  ممهقة  ضممأىهأ وقنه مأ اكسممعت وكثتة وتثأ ة سممكأنهأ

تتهى  هت ااهه كنهأ ا ككتهل وم ال مممممممواب كن يقأل  ى تذا الد« وقنه مأ»الجوء األولكل مكتها تح ة 
 ون وكمثأل، م س ا يعت«. وقنه مأ تأنت مكة  ممهقة  ضممأىهأ تأنت مدسممعة وكثتة وتثأ ة سممكأنهأ»مثال  

أ د حَت تح »القتيبة  ى ال عنى  هقولون مثال  « تح أ»تهل يدعأمحون مع الحغة يكتهون كيضمممممممأ تح ة 
 The»ل قهأسممأ  بهأ دحى الدتتهى اإلنجحهوي والفتنسممى الدألى  «ثتسممأدأ  كطول تح أ تسممبَت مأا كت

more one has the more one wants\ Plus on a, plus on désite avoir»« وتأن العتب لب ل
مكتهة  «تح أ»يكس دننتب تذا الدتتهى قبم اإلنجحهوية والفتنسمممهة وأحقأب وكحقأب. ولقن وجن ج كيضمممأ تح ة 

تح أ كقنم الومس تح أ كضمممخب اوه »مس الجوء األولل إذ قأل   45وجواو،  ى ال مممفحة دننن مع  عم الشمممتط 
 «. الحني   ى الدشتيع

شنينة الثقم دحى والا العتبل وم تم مأ يقنه  سدطهع كن يقول مثال إن ال سهحهة  وتذا ال سدعجب ا ي
هأ  ه، تو كن يقول إن تذا الدعبهت كيضمممممممأ  ى . وقن وها 162رأ« كَِون وَوْأنه تبهت دحى ال نطقة»دح

كوهوأل وتى طحهعة اإلنسممممأنهةل طتا  تم القوي الخفهة الدى وأنت »حه  يقول إن  96ال ممممفحة هقب 
كتي مأ اوه األدأجب  ى معأونة التجم «ك. ووأن تبهت دحى البشت مس آلهة وشهأطهس وكهواك ومالىكة

 peser lourdement sur…\ to weigh heavily»وكحبهت صمممممفحأ  تدب،؟ لقن هآتأ دننتب تكذا  
upon…» لحسهأقل وتذا كق ى منان. مسكهسي وقن سبق ل  دتج هأ دحى معنأتأ ال أاي األصحى اون  هب

 إن كأهي  األايأن تدأهي  ا يون»كن اسدع حهأ  ى هكس ال فحة السأوعة والعشتيس مس الجوء األولل إذ قأل  
حى سمممبم الدأتهن  ى كسمممفم ال مممفحة ذاكهأ مع وعض الدغههت  ل ثب كدأاتأ د«ووأن يجذَْتت كمأم مجأل ال عدقن ذاك،

 ومس كحك األخطأء ال سدعج ة قول، دس مفهوم الفأهقحهق  «. تنأك َوْأن كأهي ه طويمه جنا... ككى مس الغهأتى»
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 «إن مفهوم البأهاتحبد  تأن ا ون مس قبم منشممممممغال  ى ذتس النبى... ت أ انشممممممغم  ى ذتس مأنى قني أ»
كيدب إلى تذن النمَهه؟ إنهأ ال تة األولىل ولسمموف ككون األخهتةل الدى كسمم ع  ههأ وفكتة كنشممغم ك. كه166رأ

  ى ذتس صأحبهأي 

كل وقول، كفسممممممهتا اددتاض 202رأ« ايس الدوحهنية»ومس دج د، كيضممممممأ كسمممممم هد، اإلسممممممالم  
الة دحه، ال مممموأن، « هجم مس القتيدهس دظهب»ال شممممتتهس دحى اخدهأه هللا سممممبحأن، لحتسممممول ونا مس 

تأألطفأل « نواكأ »دحى « نواة»كل وتذلك َجْ ع، تح ة 208رأ« لب يكس شمممممه أ اجد أدهأ»والسمممممالم 
كل ثب ذلك الدتتهى العجهى الذي ا كذتت كننى هكيد، دنن 213الذيس لب يذتبوا إلى الحضمممممممأنة وعن رأ

ِمم»وإْن نحس نجنتأ  ى »كحن سمممموي تشممممأم جعهق   ك. وقن ككته 225« رتةاألخه 20 فى اآلية « ال وَّ
وإن تى ركي آلهة القتشممههسك ا كد أتى معهأ ركي »تذا الدتتهى الشممأذ متة كختي دحى األقم  ى قول،  

ك. ومس األدج هأ  دننن تذلك الدتتهى الدألى 280رأ« مع ال الىكةك  هب يعدت ون ووجوا ال الىكة
مأ لب كس ع و، مس قبم  ى الف حى ا ل وتو «إن» ى ج حة اس هة ونون اسب « إن أ»الذي يسدع م  ه، 

كل 227رأ« وإسمممممممالم كتم مكة ال ودوم إن أ متكبق وألغتانهق»دنن تأكى محدتم كو  هت محدتم  
ةل واألقتب دس خطممنل  ى قواىب كصمممممممحممأب الجممنل »وقولمم، دس ال طعب وس دممني إنمم،  ْذَتت إا وقحممه لب يممج

ْقهَة الن حة. وم232رأ« وال عأااة ومفأاتأ وكح ة »نهأ قول، دس ق مممة الغتانهق  كل وتو تالم كشمممب، وتج
كل وال ق مموا 272رأ« كن الشممهطأن حسممى الدقحهن كلقى دحى لسممأن النبى آيدهس  ى منك آلهة قتيش...

هوايأ  السهتة والحني  النبوي طبقأ لتطأنة ذيول ااسدشتاقل إذ تى كتج ة حت هة ق ه ة « الدقحهن»وــ
نهة»ل سدشتقونل و عنى ل الذي يسدخنم، ا«Tradition»ل  طحي  ومأ كشب،. وتنأك « الدتاث»و« السم
تم يون الوسق العأىحى ووأن، »دس كأثت األستةل كيه كستةل وظهوه التجأل العظأم  ههأ كو دنم،  تذلك قول، 

ك. وتو تالم تكالم الجس  هت قأوم لحفهب. وكمأ 254رأ«  ى انبثأق شممخ ممهة دظ أء التجأل كم يون نقضممأ؟
ك  هو 255رأ« مس قحة ال  ممممأاه النينهة ال ممممحهحة الدى صمممموه  واقع النواع القأىب»آن تو قول، إن القت

ن و، كن القتآن تو مس كحك ال  ممممأاه القحهحة. ثب نجىء إلى قول، دحى طتيقة العََوامه   تب »تالم خواجأ  يجْق ممممَ
 إل . «... وهس وعضهب ووعض»... كل ونا مس 300رأ«  ى حألة دناء مسد ت وهس وعضهب

ووألنسمممممبة لح نهج الذي يذتت جعهق كن، سمممممهدبع،  ى تدأو، نتان يقولل  ى مفددي الف مممممم األول مس الجوء 
م اقةل ا ون لح ؤهع مس نقنتأ و ح هأ وك»الثأنىل دس التوايأ  ال دعحقة وألسهتة النبوية  ى تدى الدتاث إن، 

ة ت ممأ  عممم تثهت مس ال ؤهخهس  ال ي كس كغحهممى هوايممة دحى هوايممة كختي حسمممممممى األتواء كو إلثبممأ   كت
ال حنثهسل وم يجى دحى ال ؤهع كن يدجنى ك مممنيق ال  مممأاه ونون هويهة وقنه مأ يدجنى اإلجحأف  ى النقن 

 «.  والت ض ونون حجج. وال  أاه خأ عة وأألسأس لح نطق الدأهيخى

قتآنهة  السممخهل  ىلكس تم اكبع اتدوهنأ اله أم الن ممهحة الدى شممنَّل آذاننأ وهأ؟ لنأخذ مثال كشممكهك، 

وشممبهة كن، ا ينأسممى السممهأق الذي « الشمموهي»مس سمموهة  38 ى اآلية  ژں  ں  ڻ  ژ قول، كعألى  

كل ومس ثب يودب كن كحك العبأهة تى م أ كجْقِحب دحى القتآن  ه أ وعن دنن تدأود، 23 -22وها  ه، رأ
ى هطأنة النتدوه جعهقل الذي لو وهأ النبىل حسممم« يَبجيْ »لح تة التسممم هة الثألثة  ى د مممت دث أنل ولب 

ش ت ينبغى ل، كن يدغتأن لني، شىء مس الح  السحهب لفهب كن، وهذن اإلمكأنأ  الحغوية ال دوا عة مأ تأن 
 ى تالم، دس تدأب هللا دحى تذا النحو الجأتم. وكحى كن كقول لحقأهئ إن هيجى والشممممممهتل ال سممممممدشممممممتق 

ِشنَد، الودب وأن تذن الفتنسى الذي كد ى هللا و تن  ى كختيأ  حهأ ِشْن ك، مثح أ كد ى قبال و هتك،ل تأن مس 
الكح ة كو كحك العبأهة لب ككس  ى النت القتآنى األصحىل وم كجقِْح ت دحه،  ه أ وعن. وال ق وا مس تالم جعهق 
دس آية الشمموهيل حسممب أ كشممأه تو نفسمم، دقهى ذلكل كن دث أن قن ك ممأف تذن العبأهة مس لنن، تى يضممفى 

ى، الخال ة. وتأن الشوهي كحدأت إلى كبتيتل وتو مأ يعنى كن األصم دننن  ى كموه الحكب الشتده ة دحى كبوم
حسمممب أ قتهن القتآن وطبق، التسمممول تو ااسمممدبناا وقفو تم طأمي مغأمت دحى تتسمممىه السمممحطة َدْنَوةً واون 

 ل إلى القتآن ج حة كقول إن اددبأه كو اندظأه لتكي النأس الذيس سهحك هبل  كأن لوامأ دحى دث أن كن يضه
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وِهيه  الشممموهي يأ مسمممح ون يأ مدخحفون تى كمت طهىل ومس ثب  ال وج، اددتا مممكب دحى األسمممحوب الشمممم
الذي وصممحتج و، إلى اإلمسممأك و قألهن كموهتب. كله  ذلك كمتا مضممحكأ؟  هذا تو مسممدوي تأكبنأ الحوذدى  ى 

 الفهب والدبتيت وقتاءة الن وأ. 

جعهقل سأحأول كن كلغى دقحى وكنول إلهك وكقول   حهكس كن دث أن قن  كت وهذن الطتيقة. طهى يأ اتدوه 
كلهسممت تنأك آية قتآنهة صممتيحة  ى وجوب األخذ وألشمموهيل وصممهغت دحى نحو كشممن وك عم  ى النفوسل 

غة ال وجهة إلى النبى ذاك، ا إلى ال سح هس ووج، دأمل وو ه« آل د تان»مس سوهة  159وتى اآلية هقب 
األمت ا و مممممهغة الخبت ت أ  ى اآلية الدى نحس و مممممناتأل ووعن توي ة كحن الدى ك ت وعن مشمممممأوهة النبى 
ألصحأو، ونوول، دحى مقدضهأ  الشوهي وختوج، ل القأة ال شتتهس خأهت ال نينة حسى هكي األ حبهة 

 موه؟ وتذن تى اآلية  كأن مأ تأنل وه ب تذا يوجى دحه، هو، كن يحدوم وألشمموهي مع ال سممح هس  ى تم األ

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ژ 

.  ح أذا شمممعت دث أن يأ كتي كن، ا ون اخدتاع آية لحشممموهيل ودننن ژڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

دحه،  ح هس  حب ينكتوا ذلككحك اآلية؟ وتهل سممكت ال سممح ون دحى وكتة كوههب  ى تم والا العتب وال سمم
ه مممممى هللا دن،؟ وكيس تأن دحىه تتم هللا وجه،؟ وم كيس الشمممممهعة منذ ذلك الهوم حدى يومنأ األ بت تذا؟ 

 لكس دحى مس كجْحِقى موامهتك يأ كوأ خحهم؟ 

مطبوع وطأوع دبقتية شممخ ممهة محه ة  ى الفكت والدعبهتل »ووأل نأسممبة  ألقتآن دنن النتدوه جعهق 
ك. وا كظس ال عنى إا وا مممممحأ ا يحدأت كي كنخم 25رأ« ال هدأ هويقهةل  ى قوة اإليحأء  ى ال عأنى

منى لشممممتك مق ممممن الكأكى. ويوااا األمت دجبأ و تاوة حهس نتي تأكبنأل ه ب ذلكل يؤتن كن، ا ي كس 
 كن يكون القتآن قن كعتض ألي كغههت  ى ن مموصمم، ل أ ل، مس قناسممة شممنينة  ى نفوس ال سممح هس وألن،
تأن محفوظأ  ى ال مممممممنوه والطتوس ج هعأ ويتاان النأس  ى تم صمممممممالة ويتجعون إله، ااى أ  ى 
كشتيعأكهب وحه  ا ي كس كن يعدتي، كي كغههت اون كن يثهت  جهجأ ودجهجأ يهدو ل، ال سح ون  ى تم 

كل   أ ال شممممممكحة إذن؟ وتهل يدسممممممق تذا والقول وأن القتآن قن اخحد، وعض 23 -22مكأن. دظهب رأ
سدبعن كن يتاه وعض القتاء ال نا عهس دس الكأكى قأىحهس إن، قن وذل جهنا دظه أ وهاىعأ  اإل أ أ ؟  ا ك
 ى الن أع دس صممممهأنة القتآن مس العب  والدحتيلل  ال يعهب، كن يقأل إن، قن كجْقِحَ ْت دحه، ج حة لهسممممت 

دث أن خدس النبى وكحن كقتب من، ا كقنم وا كؤختل ج حة صممغهتة ا خطت مس وهاىهأ. ومعنى تذا كن 
صمممحأود، إلى قحب، وكحن العشمممتة ال بشمممتيس وألجنة قن دب  وألقتآن. يأ ااتهة اجقهِىي وأإل مممأ ة إلى وعض 
الحأا  ال حد حة األختي الدى سممممقق مس القتآن  ههأ وعض العبأها  كو ك ممممهفت إله، وعض العبأها  

َهْ  دحى سبهم الخطن وعض اآليأ  كي  ضأ ت أ ذتت تو نفس، رنف  ال و ع السأوقك. األختي كو تجتهِ

وقن سمممبق إلى ذتنىل قبم كن ككنب، إلى كن مس وهس متاجع ا. جعهق كتج ة والشمممهت لحقتآنل كن يكون 
قن كخذ تالم، دس اآلية مس ذلك ال سدشتق الذي خ  ت لدتج د،   ال  ى البأب األول مس تدأوى  

األح ق دننن متا  مبهنأ مأ  ه، مس سممخل و ممالل  ووقفت إأاء تذا الودب« ال سممدشممتقون والقتآن»
ووعن دس العح هة وال و ممودهة الدى يدشممنق وهأ موانأ ال سممدشممتق وكمثأل،. ولهذا ق ت اآلن  أحضممت  
كتج ة والشممهت مس ال مموان القتيى منى حه  كتدى تذن النهاسممةل و دحدهأ دحى اآلية ال ذتوهة  ألفهد، 

ث دس مشمممأوها  األن مممأه وخ ممموأ تجتة النبى دحه، ال مممالة يقول إن الطبتي يفسمممتتأ وأنهأ كدحن
 ,Blachèreالسالم إلههب والعهش معهب  ى يثتبل ثب يضهل كن مثم تذا الدفسهت ا يد شى مع السهأق ر

Le Coran, Librairie Orientale et Américaine, Paris, 1957, P. 515, N. 36 ،ك. وتذا مأ قأل
إا كن، تكم كأوع مخحت كمهس  ى كبعهد، قن ك ممممأف مأ تو كشممممنع. ذلك كن  جعهطنأ َحْذَوك النعم وألنعمل

والشمممممممهت قن اتدفى وأن ال تاا  ى اآلية تو ال شمممممممأوهة الهومهة  ى تم منأحى الحهأة ا  ى كمت الهجتة 
 حسىل كمأ جعهطنأ  أهاا كن يكون تالم، مس النوع ال شطشق  أشأه إلى دث أن ووصول، إلى الخال ة 

شممممممموهي. طبعأ حدى يثبت ل دبوده، كن، مخحت لهب وكمهس وكن، يسمممممممدحق الطنطنة الدى دس طتيق ال
 يجْحِنثونهأ ل، يحفدون وهأ األنظأه إلى دبقتيد، الدى لب كحنتأ وااةي
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وألن، دبقتي لب كنجى النسمممممأء مثح،  هو له  وحأجة إلى كن يقنم الهال دحى مأ يقول وا كن يدجشمممممب 
ن تذال وإا  ح أذا لب يقم لنأ تهل ا كدسمممق الج حة ال ذتوهة مع السمممهأق البح  دس حجة يسمممنن وهأ تتاء

الذي وها   ه،؟ تنأ نحى كن يكحل نفسمم، شممه أ مس الدعى  هذتت لنأ الحهثهأ  الدى قأل دحى كسممأسممهأ مأ 
قأل. لكن،  ى الواقع ا يعتف شمممممه أ د أ يهتف و،. إن أ تو تالم نقح، مس والشمممممهتل ثب ك مممممأف إله، مأ 

 وهو أ تأن مأ ك أ ، تو هكيأ ل سدشتق آخت لب يجْكدَى لنأ كن نطحع دحه،.  ك أفل

وحدى ا يظس كحن كننأ نغألى  ى تالمنأ دس تشمممأم جعهق كهانى مضمممطتا إلى نقم دبأهة ل، ككشمممل 
ا معنى اندقأا ااسممدشممتاق »ك إن، 8موقف، تنأ وو مموكل إذ قأل  ى مقنمة الجوء الثأنى مس تدأو، رأ

ل «ب وال سح ون لب يقوموا وأسدكشأف مأ ههب وأنفسهب وأكخأذ ال نأتج ال عدتف وهأ دأل هأمأ اام العت
وتو مأ يعنى كن، ا ون كن نكون نسخة كختي مس ال سدشتقهس. وإا  حهقم لى كحن تهل ن نع مأ يطألبنأ 

الدى  و، جعهقل ووألشممتط الذي اشممدتط،ل إا كن نكون نسممخة كختي منهب؟ كلهسمموا تب وا ممعى ال نأتج
؟ ويوين الطهَس وِحهةً قول، قبهم تذا دس العتب وال سح هس إنهب «ال نأتج ال عدتف وهأ دأل هأ»ي فهأ وـممممـمممم

كل و أ 7رأ« كنأس لهب دأاةً هؤية مسممممممبقة مسممممممدقأة مس الدتوهة النينهة ومس الجهأأ الثقأ ى لكم  تا»
ن ال و مممودهون ال جتاون مس يعنى كن تذن سممم ة مس سممم أكنأ ند هو وهأ دس  هتنأل ووألذا  األوهوهو

مثم كحك الدأثهتا ل مع كن، ستدأن مأ يقول دقى تذا إن التكي العأم الغتوىل ومع، وعض ال سدشتقهسل 
سحبى دس التسول. إا كن، ي ل الغتوههس ه ب ذلكل و ى نف  ال و عل وأنهب تب الذيس  مدأثت ودتاث 

 الدأهي  كقنمأ وألغأ. ثب كأخذن حألة الجاللة الدى كسممسمموا العحب الحني   ى تم مكأن وكقنم دحى كينيهب دحب
دمم، كحهق ومم، ووعبقتي« تممأجهوجتا هكممألهممة»كعدتي وعض الممنهاويش  هعحس و مممء  همم،ل ووكممم جسممممممممأهة 

ااسممدب ممأهيةل كن كوهوأ  ى العشممتيس سممنة الدى سممبقت وناية القتن العشممتيس وكحك الدى كحدهأ قن كب لهأ 
ك. ولب يفد،ل 10سمممدكشمممأف تم شمممىء كقتيبأ  ى ال عت ة والفس رأاانفدأك دحى تم شمممىء  ى الحهأة وا

ة الححظ»تأي اهويش كصهمل كن يس ى كحك الفدتة وـمممممممـممممممم« الهأجهوجتا هكألى»وتو يدطوك مس الوجن 
قة وتو تالمل جنونىٌّ وكم يقهسل إذ معنأن كن البشمممممممتية إن أ كحعى اآلن  ى الوقت «ي ال ذتحة  ى الحقه

ة سهطحق صفأهة النهأية وهس لحظة وكختي لهنفض السأمت ويذتى تم حى إلى الضأىع وكن َحَكب ال بأها
؟ الحق كن مكأن، تو كقتب مقحى «الهأجهوجتا هكألى»حأل سممبهح،. كتي كيس ينبغى كن نضممع تذا الكالم 

 لحق أمةي 

ووعن تذا تح، نجنن يندقن تثهتا مس تدأوأ  ال سمممممدشممممتقهس  هتمى وعضمممممهأ وأن، له  مس العحب  ى شمممممىء 
سمممممموي دنم »كل ويحكب دحى وعض ثأل  وأن، ا ي ثم 13كل وينبو وعضممممممهأ اآلخت وألعنوانهة رأ11رأ

كل 14واانفال  مس العقأل وااودعأا دس ال مممتامة ال نهجهة الدأهيخهة رأ« الشمممعوه وأل سمممؤولهة العح هة
شتاقى شمبأك ااسم ال ننهي كنغحق ال« الهأجهوجتا هكألههس»وتو مأ يحهت البأح  ال سمكهس مس كمثألنأ  هت  د
َخنأ وهاءن   اون كن يسدقت ونأ دحى حمي« السبع اوخأ »كم نفدح،. َحهَّت هللا مس َحهََّتنأ واوَّ

وال ضحك  ى األمت تو قول جعهق وعنم ااكسأق وهس دبأهة الشوهي وسهأقهأ وثقة مس يفق، العتوهة 
ون دس كن،  ى الحقهقة كوعن مأ يكويسدطهع كذوق كسألهبهأ  هعتف مأ يدسق منهأ ومأ ا يدسقل دحى حهس 

عن ذلك واجح  من،  عأل و غة القتآنل ثب ك مأ كفعم. اذتى كوا  دعحب ل يأ هجمل دهىل  عن.  ذلك ك أم الب
الممذي يتيممن كن يوااا مس العحب ا كن يد تا حدى يت مممممممى دنمم، قوم آختون. « الممذتى»مجح  الدح هممذ 

 ى كول الف مممممممم دس وجوب وأن التوايأ  وا ممممممميل يأ اتدوه جعهقل كنك كول مس لب يندفع وكالمك 
 الدأهيخهة جهنا والدتجهي وهنهأ  ى كجتاه مس الهوي. 

َه  دحى سمممممممبهم الخطن  تذلك  قول ا. جعهق إن، مس ال حد م كن ككون وعض اآليأ  القتآنهة قن تجتهِ
بِ، مأ قأل، الشممه  كوو وكت ح وةل الجواىتي الذي تأن شممهخأ لح عهن اإلسممالمى الدأوع ل  هي  سممجن وأيجشممْ

«  األنفأل»مس سممممممموهة  52والذي كتجب القتآن الكتيب إلى لغة الفتنسمممممممه ل حهس وقل إأاء اآلية هقب 
مندهأ كنهأ لهست سوي ككتاه ل؟ية الدى قبحهأ وآيةل وكن جأمعى القتآن دحى دهن دث أن ه ى هللا دن، 

  أ كيده أ تى ال حهحةل وكيدهقن وصحدهب هوايدأن مخدحفدأن آلية واحنةل  ح أ لب يسدطهعوا كن يحناوا 
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 Le Cheikh Siتى الخأط ةل ا مممطتوا إلى إثبأكه أ معأ  ى ال  مممحل وختجوا وذلك دس العهنة ر
Boubakrur Hamza, Le Coran- Traduction Nouvelle et Commentaires, Fayard-

Denoel, Paris, 1972, T. 1, PP. 361- 362 لب يقم قق  وألهأمشك. وتو اادأء سمممممممأقق ألن كحنا
ووجوا هوايدهس مخدحفدهس تنأل  ضال دس كن اآلية الثأنهة لهست ككتاها لألولى وأي حألل  ضال دس كن القتآن 
محىءل تكثهت جنا مس الن وأ العح هة واألاوهة وال قنسةل وألج م والعبأها  ال دكتهةل  ح أذا تذن مس اون 

وجعحد، يقضمممممى د تن يدقحى دحى  تا  الشممممموك ا مثهالكهأ ج هعأ تى الدى كسمممممهت  لهألى كوو وكت ح وة 
يسممممدطهع كن يهنأ وغ ض جفنه، ولو لحظة؟ إنهأ ذا  الخطة. نعب إنهأ ذا  الخطة حدى يبدحع القأهئ ال سممممكهس 
السممب ال نسمموس  ى العسممم ويدوتب كن ال دتجب ال خحت األمهس قن وذل تم جهنن لحم ال شممكحة دبثأ وكن، حهس 

إا تذا. وإا  ح أذا لب يقم ذلك  ى  هتتأ مس اآليأ  ال شممممأوهة وال دطأوقة؟ إنهأ طبعأ قأل مأ قأل لب يكس كمأم، 
األمأنة العح هة وا شممىء  هت األمأنة العح هة. وي كس القأهئ كن يعوا إلى مأ تدبد، كف ممهال  ى تذن النقطة  ى 

س   نفت مس ال سممدشممتقهاهاسممة لدتج أ -ال سممدشممتقون والقتآن»الف ممم التاوع مس البأب األول مس تدأوى  
 ك    89 -87مة 2003 -تـ1423رااه القأتتةة القأتتةة « الفتنسههس لحقتآن وآهاىهب  ه،

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  ژ وتذا نت اآليدهس  ى سهأقه أ تأمال حدى يط  س القأهئ إلى مأ نقول  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

ۓ     ڭ  ڭ      ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ   ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے   ۓ

ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ٱ  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ         ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  

 .ژڃ  ڃ        ڃ  ڃ     ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ

ِلن  ه، النبى اون كانى حجة كو هواية ي كن،  ومثم ذلك  ى السممممممخل كشممممممكهك جعهق  ى العأم الذي وج
م. دحى كية حأل كعألَْوا ونأ نََت 570ولن دأم  ^اادد أا دحههأ  ى وج، التوايأ  ال دعناة الدى كؤتن كن، 

م كو حوالههأ كو 580لب يولن مح ن  ى هكيى قبم سنة »قأل  «. الهأجهوجتا هكألى»مأذا  ى جعبة دأل نأ 
م ا ي  ن كمأم الفحت لسببهس  تج ة كوتتة دحى العتب وقعت  ى 570وعنتأل وتم مأ ذجِتت دس سنة 

وتذا إن أ «. دأم الفهم»م حسمممى النقو ل وا يوجن كي سمممبى لكى يولن مح ن دحى كية حأل 547سمممنة 
م وكن الهجتة إلى 610كختي إن صي كن البعثة ح حت حوالى تو دالمة أمنهة له  كتثت. مس وجهة 

م حسمممى شمممهأاة كوهاق البتاي الدى لنينأل  ح أذا كقته ال  مممأاه كن، 622ال نينة وقعت قطعأ  ى سمممنة 
سم األهوعهس  ى ذلك الومأن سممسم  وجِع   ى األهوعهس مس د تن؟ إج أدهأ حول تذن النقطة ا قه ة ل،ل  سممِ

ل وله  وسممس  تهولةل وقن قضممى النبى  ه أ وعن دشممتيس سممنة كو كتثت وتو  ى تأمم نشممأط،. شممهخوخةه
وهقب األهوعهس هقب سمممحتي لني السمممأمههسل وقن حححنأ تذا  ى الجوء األول. ومس ال سمممدغتب كن يشمممهت 

نهن   شج سأن كَ سس الدى يبحا  ههأ اإلن سس دحى كنهأ ال ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ القتآن إلى تذن ال

[. مأ معنى تذن العبأهة؟ وتم ال ق وا قتاءة خأط ة كو شىء آخت؟ دحى تمهه هكيى كن 15األحقأف ] ژ

هَتل أيأاة دحى مأ شمممحنت و، سمممس األهوعهس مس معنى اينى سمممحتيل ادد ن  كيضمممأ دحى آية  تدى السمممهِ

 [. مأ ال ق وا وألع ت؟ حهأة 16]يون   ژڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ژ قتآنهة كقول  
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تأمحة كو مأ يشب، ذلك؟  ى الثقأ أ  القني ة تى مأ نس ه، وألجهمل والجهم دنا السنهس الكأ هة جسنيأ لكى 
ينجى اإلنسأن وكنجى وذهك،ل كي اون،ل إنسأنأ آخت. وتو يعنى سس الثالثهس كو مأ يقأهب ذلك. لكس تذن السس 

هس. ثالثهسل وال سممهي وجِع   ى الثالثكيضممأ كخذ  طأوعأ شممب، سممحتي   أإلسممكننه  وا العألب  ى سممس ثالثة و
 ى الفهب العتوى يعنى ذلك ألن النأس يدووجون دنن البحون كو وعن ذلك « الع ت»دحى كن، ا شممممممك  ى كن 

وقحهم. وتذن السممس دألهة نسممبهأ دحى كية حألل ويكد م  ههأ نضممي اإلنسممأن. ووألدألى هكيى كن مح نا وجِعَ   ى 
. 144 -143« رمل ولب يعش إا خ سمممممهس سمممممنة ونهل580يولن إا حوالى  الثالثهس كو حدى قبم ذلكل ولب

 ك.119وال و ع الذي كشأه إله، جعهق  ى الجوء األول مس الكدأب تو أ

ل وصمممممممواو،  «لب يعش إا خ سمممممممهس سمممممممنة ونَههِل»وكوا كحى كن كلفت النظت إلى الخطن  ى قول،  
ل وتذلك إلى التتأتة العأمهة «خ سممممهس»تح ة  انعطأ هأ دحى نأىى الظتف ال ن مممموبل وتو« ونَههِفًأ»

إن تذا تالم سمممموقى ا ي ممممحي كن «.  ى سممممس ثالثة وثالثهس» ى قول، دس اإلسممممكننه إن، قن  وا العألب 
 «ي ى سس الثألثة والثالثهس»يقول، تأكى محدتم. وتم مس ل، كانى كذوق لحعتوهة يقول  

ِلن  ى تذا العأم كو  وثأنهأ ا ون مس الدنب، إلى كن، لس يدتكى شمممممممىء دحى اإلطالق دحى تون النبى وج
ْجَ ع كو شممب، مج ع  ذاكل  ح أذا يتتق تشممأم جعهق نفسمم، إذن ويتتقنأ ويودجنأ مع،  ى مخألفة مأ تو مج
دحه،؟ إنهأ الت بة  ى إ قأا القأهئ العتوى وال سممممحب الثقة  ى كأهيخ، وسممممهتة نبه، وقتآن، ودح أى، وتم 

ْحىل مسممممدقته ثأوت ا لكى يحتك األذتأن الجأمنة ت أ كتاث،. إنهأ الشممممهوة الجأم حة  ى خحخحة مأ تو صممممج
ينعق و أ ا يفهبل وم لكى يدتك تذن األذتأن وقن شممكَّْت  ى تم شممىء وهك  الضممهأع مكشممتا دس كنهأو، 
 ل ى وجههأ يتين كن يفدتسممهأ. التوايأ ل ت أ يقولل كجْجِ ع رخذ وألك  كجْجِ عيك دحى تذا وتذا مس األموه
لكس دالمدنأ الفهأمة يقول  طن  ى تذا اإلج أع. والسممممبى؟ السممممبى تو كن ل، هكيأ آخت. ودالم يسممممدنن 

تذا؟ ا يسممدنن إلى شممىء. إذن   أذا نقول  ى القتآنل وتو يقته كن سممس األهوعهس تى « كوِى هكيه »هكي 
كخىل تذا كمت مس  سممس ك أم القوة والنضممج؟ وسممهطةي نقول إن قتاءة اآلية  هت صممحهحة. لكس تهل؟  يأ

م جالل، كن جالدفأتة و كأن وحه  ا ينبغى لجاللد، كن يشممممغم نفسمممم، وهأ. وتم يحهق و س  ى مثم مكأند، 
يدنول إلى مثم كحك األشممممهأء الدأ هة؟ ومأذا يضممممهت كن ككون اآلية صممممحهحة القتاءة كو خأط دهأ؟ كهجو كن 

لدى كج عتل ت أ يقولل دحى وااة النبى  ى يالحن القأهئ الكتيب كن تشممممأم جعهق ينكت صممممحة التوايأ  ا
الدأهي  الذي نعت ،ل وكن، ا يسمممممدنن  ى تذا اإلنكأه إلى كي شمممممىء سممممموي كن، يتي ذلكل وكن، ل أ هكي آية 
قتآنهة كعدتض طتيق، ال دعسممل لب  يجن كمأم، شممه أ يتا و، سمموي كن اآلية خأط ة القتاءة كو كي شممىء مس 

ي وشتنأ و،  ى ال قنمة أاد أ كن، سهأكى و أ لب يأ  و، األواىم وا األواخت. إن تذا القبهم. وتذا تو العحب الذ
مأ ككى و، تشمممأم جعهق له  دح أ وا منهجهةل وم كطأوا و حن وج،ي   ثم تذا الشمممخت حهس يقأل ل،  مأ 
إن النلهم دحى كن هقب األهوعهس هقب سمممممحتي؟ كو مس قأل لك إن الع ت تو الجهم؟ كو دحى كي كسمممممأس قحت 

الجهم تو ثالثون دأمأ كو كقم؟ كو مأ وج، الخطن  ى قتاءة اآلية؟  نن، ا يقنم الهال دحى مأ يودبي إن أ تو 
تالمل والسممممممالم. ومأ تكذا يكون العحب وا ال نهجهة الدى ي ممممممندنأ تو وكمثأل، وألثتثتة الفأه ة ال دنطعة 

شأم جعهق ألنك كدعأمم مع أىبقه هجتاته ا حولهأ. ودحى تذا النحو ا ي كنك كن ك سك وشىء م أ يقول، ت
 يسدقت دحى حألي 

كل لعحى 15ل الذي اددنَّن تو نفسمم، كحن متاجع السممهتة ال عد نة رأ«لسممأن العتب»وقن هجعت إلى
كعنى الجهم مس النأس ت أ يودب صأحبنأ ولو دحى سبهم ال جأأ  حب كجن شه أ مس « الع ت»كجن كن تح ة 

ا كنل  ى لغة القنمأء دحى مأ يقولل وم « جهم»لشممممممعت وهدأ  أقول ل، إن تح ة ذلك الدنطع. وكأينن مس ا
دننتب تو ال ممممنل مس البشممممت   أل ممممهنهون مثال جهمل والعتب جهمل والتوم جهمل والدتك « الجهم»

إن أ يعنى شه أ قتيبأ مس الشعى كو األمة « الجهم»جهمل كو تو تم قوم لهب لغة خأصة وهب. ووا ي كن 
  أ الهوم. ومعنى تذا كن هللا قن  تب دحى النتدوه جعهق األسناا مس تم جأنى. ت أ نعت ه
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كتي مأ م مممححة ال سمممح هس  ى كن يود وا تحهب دحى وَْكتة كوههب كن نبههب إن أ وجِعَ   ى األهوعهس إذا 
نيسل كتأن قن وجِع   ى الثالثهس؟ كتي مأ السممبى الذي ا عهب ج هعأ مس تأشمم ههس وكمويهس ومنأ قهس ومت

ومس مكههس ومننههس وطأىفههس وي نههس ونجنيهس ووحتانههس ود أنههسل ومس دتب و هت دتبل دحى 
لك ذا  طأوع  تذ قأل جعهق إن سمممممممس الثالثهس تى  قن  ع  الحقهقى؟ ول كأهي  الب مت القتون إلى كغههت 

ةً مس  سمممممحتيل ومع ذلك يقول إن، دحه، السمممممالم قن وجِعَ   ى سمممممس الثالثهس.  ح أذا تأنت ححوةً  ته من،ل ومج
األقنمهس؟ العحة كك س  ه أ قحد، قبم قحهم مس كن متاان تو خحخحة الثقة ونسممممل ااط  نأن إلى كي شممممىء 
يدعحق ونيننأ وهسمممولنأ وقتآننأ وكتاثنأل وتم شمممىء وعن ذلك يهون. ثب ل أذا ينبغى كا يولن النبى  ى دأم 

هئ سمممخل تذا ال نطق؟ وال ضمممحك العجهى كن الفهم ت أ يقول؟ كتو  مممن قوانهس الكون؟ كا يتي القأ
م ا كجعم مجه ، إلى الننهأ مدوا قأ ودأم الفهم حسمممممى كحنينن لدأهي  ذلك العأمل 570وااة النبى سمممممنة 

م. كي 570لب يولن  ى سممنة  ^الذي كتن كن، حم قبم ذلك وثالثة ودشممتيس دأمأل ومع تذا ي ممت دحى كن، 
ء م أ كج عت دحه، التوايأ  حدى لو انطبقت السم أء دحى كن، لس يت مى دس شمىء ولس يسمحهب وأي شمى

األهضي تذلك مس كيس ل، وأن سممس األهوعهس تأنت  ى ذلك الومأن سممس شممهخوخة؟  حهأكنأ وأثأهة مس دحب 
إن تأن مس ال مممأاقهس. وا كظن، يتين كن يقنعنأ وأن العتب  ى ذلك الومأن تأنوا إذا مأ وحا الواحن منهب 

 ن ويشهى شعتن ويهتم ويحأل إلى ااسدهناعي األهوعهس ينحنى ظهت

ال عتوفل وألعك  مس ذلكل كن سممممكأن البوااي تثهتا مأ ككون كد أهتب كطول مس سممممكأن الحضمممت 
لهنوء حهأكهب ووسمممأطة كطع دهب واودعأاتب دس الضمممغوط الع مممبهة ودنم كعت مممهب لح حوثأ  الهواىهة 

حهنأ اآلن نحس كتم الحضممت كجنبهأ. وتو نفسمم، وال أىهة والطعأمهة واألمتاض واألوجأع الدى ي ممعى د
إن، دأ  وعن ال بع  دشممتيس دأمأ وتو  ى تأمم قوك، ونشممأط،. وتذا ينسممل تم  ^يقول دس التسممول 

مأ قأل،ل إذ مأ اام النأس  ى ذلك الومأن يشهخون وألستدة الدى ذتتتأل وتى سس األهوعهسل  كهل ظم 
 الخ سهس؟شه  تألنبى  ى تأمم قوك، ونشأط، حدى وحا 

تون»وألوى حأكب السمممجسمممدأنى تدأب مشمممهوه دنوان،   نقتك  ه، كن ث ة نأسمممأ  ى « الوصمممأيأ وال ع َّ
الجأتحهة طألت كد أهتأ طوا شمممنينا حدى لقن كجأوأ د ت البعض منهب ثالث أىة سمممنة. ولسمممت آخذ تذا 

األأمأن تأن كمتا دحى حت هد،ل إا كن ككتاه الكالم  ى تذا ال و ممممممموع يؤتن كن طول الع ت  ى كحك 
صحهحأ. وتنأك مس دأشوا  ى أمس النبى كتثت مس مأىة دأمل ولب يكونوا يثهتون اسدغتاب مس حولهبل 
ومنهب النأوعة الجعنيل الذي كتدفى تنأ وذتتن ألن لى تدأوأ دن، وقفتج  ه، كمأم مسألة السس تذن ونأقشت 

تى إلى ال ني البعهن الذي ذتبت إله، وعض ال سمممممممدشمممممممتقهس الذيس كنكتوا دحه، طول الع تل وإن لب كذ
ت الشمممممهوع وقدذاك وفدهأ  صمممممغهتا  تأن كمتا مألو أل ولو تأنت  وعض التوايأ  ال غألهة. وم إنه كووم
الشممممهخوخة والعجو يبنآن  ى األهوعهس دحى مأ يودب النتدوه جعهق ل أ هكينأ كول ك الشممممهوع يجتؤون 

لووجة  دأة شممأوةي وم لقن تأن الشممهوع كقوي مس تثهت دحى الووات  ى كحك السممسل  ضممال دس كن ككون ا
مس شممممبأب الهوم دحى كح م ويال  الحهأة ومشممممقأكهأ اون شممممكويل ووخأصممممةه ويال  الحتب والجوع 
والعطش والسمممفت الطويم ال تتق والع م الهنوي ال ضمممنى. ومأ ألنأ  ى د مممتنأ تذا نسممم ع ونأس قن 

 ى موسمممممممودة جهنه  العأل هة لألهقأم القهأسمممممممهة نقتك كن  ى كجأوأوا ال أىةل   أ وألنأ ودحك األأمنة؟ و
كل Jeanne Calmentيومأل وتى جهس لويو تأل ون ر 146سمممممممنة و 122الع مممممممت الحني  مس دأ  
 م. 1997ك سط   4إلى م 1875 بتايت  12الفتنسهة الدى دأشت مس 

دحى كن، ا ون لى تنأ مس كسمممممجهم شمممممكتي لهشمممممأم جعهق ه ب ذلك ألن،ل والح ن هللل قن وا ق تدأب 
السمممممممهتة القنمأء دحى كن النبى تو  عال مس ونى تأشمممممممب وكن، مكىل وله  مس وسمممممممق جويتة العتب 

م سس ذتى ركو ال سدشتقة وأكتيشهأ تتونة ك« Haggerism»ك ت أ كقول صأحبة تدأب الـمممممـممممم144رأ
 ضممةل ا كاهي وألضممبقل  قن تنت هكيدهأ متكهس كو نحو ذلك  ى كوتسممفوها  ى كواخت سممبعهنأ  القتن 
ال أ مممىل ولسمممت مدأتنا اآلن كتأنت سمممنهأ ذتبأ كم  ضمممةل وتأنت حتتأ  ينيهأ وتى كشمممهي وه أ كثنأء 

سعأاكى  سأءك. ولك كن كدخهم مبحا  كت ا. أن، ا ون لى مس شوست شعوهي وال حأ تة كفدقت إلى هقة الن
 جعهق إذا دت ت كننى تنت وا عأ يني دحى قحبى خشهة كن كعدتي، واحنة مس ونواك،  هت العح هة كو 
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ال نهجهةل ومأ كتثتتأ وكد أتأ دحى اانضبأطل  هجِقمه دقح، وينخم  ى منأ سة مع الست تتونة ويودب 
يتة وا تو دتوى كصممال وا   ممالل وم يأوأنى. له  مس مكة وا مس ونى تأشممب وا مس كواسممق الجو ^كن، 

بم الثقأ ة مسممدق»كلب يقم ط، حسممهسل دننمأ نفى م ممت دس الشممتق ج حة وكف ممهال  ى تدأو، اآلثب السممخهل  
وكلحقهأ وأوهوأل إن، يق ن الشتق البعهن تأل هس والهأوأن والهنن؟ كهحت قحبى يأ اتدوه جعهقل «  ى م ت

 كهاك هللا قحبكي 

وكل وسممأدأ ه كجىءل  أنكت كن يكون كوو لكس النتدو ه تشممأم سممتدأن مأ هتبد، الحألة الدى سممأدةً كَتج
النبى قن مأ  وتو  ى وطس كم،. ومس وهس مأ كنطع و، إليهأمنأ و حة تذا الدخحل قول، إن تدأب السهتة 

 -146أ؟ ر«كلب يجنك يده أ  آوي»إن أ قألوا ذلك حدى ا يكون ألحن  ضمممممممم دحه،. كلب يقم هللا ل،  
ه، 147 ونا مس كو د،  م،ل كلس يدولى كتوه مأ  كوون وتو  ى وطس ك نأ اله أمل وتم إذا  يأ وطح ك. طهى 

شمممخت آخت سممموف يكون ل،  ضمممم هدأيد،ل وتو تنأ جنن دبن ال طحى كوا ثب د ، كوو طألى ثأنهأ؟ كم 
وس يقظأن وطم ق ممة  كتاتب قألوا إن الغوالة تى الدى هود، ت أ تو الحأل مع ال أسمموف دحى شممبأو، َحىه 

 اوس طجفَْهم؟ لكس تذن ك تط مس األختيل  َخحهِنأ  ى التادى البشتيل  هو ك ضم مس الغوان. 

احنل يأ قأهىى العويول كن تذا تح، ا قه ة ل،  ى مجتي كحناث السممممممهتةل وجعهق يعتف ذلك تح، و هت 
هس حدى ا يط  نوا إلى شممممممىء يدعحق ذلممك تحمم،ل إا كن ال تاا تو إيقممأع البحبحممة  ى نفوس العتب وال سممممممح 

وحضمممأهكهب وكتاثهب واينهب ونبههب. ووأل نأسمممبة  قن تأنت الحألة الدى اددتك، تنأ مس النوع الثقهم الخطهتل إذ 
شممكك كيضممأ  ى اسممب والن التسممولل ت أ شممكك  ى اسممب التسممول نفسمم، دحى مأ قتكَ  لى  ى وح  آخت. ولهذا 

ننأ ا ننوي كنأول تم مأ قأل، تأكبنأ اله أمل وإا مأ  ت نأل إذ السأحة نضتب صفحأ دس تذا القىءل ووخأصة ك
أمي  كفهض وأمثأل، م س لو كفتن لهب الواحن مأ وجن وقدأ حدى لنخول الح ه

وتو يدكحب دس القتآن صممممممتاحة دحى كن، مس د م النبى دحه، السممممممالمل اسممممممدقى مأ  ه، مس ك كأه ودقأىن 
وألشأم ويد م وهب تنأكل ولكس وعن كن كعحب قبم ذلك  ى والان دحى ين  وق ت مس كتم الكدأب حهس تأن يقهب

ومأ وعنتأ. و ى ال فحة السأاسة واألهوعهس مس الجوء األول مس الكدأب يتي كن التسول  151الحنفأء رأ
لك ذ تأن مقدنعأ مع ^لو تأن قن قأل لحنأس إن القتآن ندأت كفكهتن تو لفشممحت الندوةل وإن ك ممأف مأ معنأن كن، 

 كن القتآن تو مس دنن هللا. كي كن، تأن وات أ مخنودأ يد وه مأ ا حقهقة ل،ك.

والطتيلل وتم كمت التجم طتاىلل وإن تأن وعضهأ تأهثهأل كن، يعوا وجعَْهن ذلك  ى نف  ال فحة  
 هدظأتت وألهجوم دحى ال سممممممدشممممممتقهس الذيس يقولون وأن القتآن تو مس صممممممنع النبى. لكس ل أذا؟ ألنهب 

رَحِ ش وهللايكل ومس ثَبَّ يَْعَ ْون دس « مجتاة مس تم إي أنإلى اإلسممالم والقتآن نظتة خأهجهة »تون ينظ
سمممممعة دحب النبى ومقنهك، الفذة  ى معت ة الدتاث النينى والحغأ  السمممممتيأنهة والعبتية والهونأنهة الدى نجن »

وأ  ى الشممممممكم نس واألنأجهم ال ويفة والدح وا وآثأه وألكدأب ال ق»ل وتذلك ِدْح ، «كثتتأ  ى القتآن ومعتَّ
 «. مقنهك، الفأىقة  ى اإلوناع النينى والَخْحق الدشتيعى»ل  ضال دس «التوأنههس

لكس تذن واسمممعة حبدهس يأ اتدوهي ومع ذلك  ننى كشمممن دحى ينيك وكشمممكتك دحى كنكل وإن نفهت كن 
لب كقم إن، تأن إجتيجهأ يجنَْدى  ل و«قجثَب»ل قن سممممم هد، ه ب ذلك اسممممم أ دتوهأ تو  «مح نا»يكون اسممممم ، 

ولكس مأ اامت ال سألة وهذن السهولة   أ الذي تأن يضهتك لو قحت إن، تأن يعتف السنسكتيدهة «ي ختيسدو»
والالكهنهة كيضممأل وتح، وثواو،؟  هأكأن الحغدأن كضمم أن كتاثأ اينهأ مه أ ا يسممدغنى دن، واحن ت ح ن يتين كن 

ك إن، تأن يدتاا دحى مكدبة ال دحل البتيطأنى مثم التجم الذي تأن وجه، يكون نبهأ. ول أذا لب كقم تذل
م حوءا وألنمأمم  تأهل مأهت ل ووأى  الذتت  سمممالمة موسمممىل وإن، تأن يقبع تنأك طوال النهأه والحهم ا 
يفممأهق الكدممى حدى حفظهممأ تحهممأ دحى وكتة كوههممأ وكمهممأ تممذلممك؟ وكقول إنممك كممنا ع دس التسممممممول  مممممممن 

 يأ لحبجأسةي  ال سدشتقهس؟
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مس تنأ  نن القتآنل حسمممممممى موادب جعهقل يتاا مأ جأء  ى تدى كتم الكدأب دس معجوا  األنبهأء 
ك. وقن سممبق 255ه ب كن تذن ال عجوا  ا حقهقة لهأل وم مجتا ختا ة ا صممحة وهنهأ ووهس الواقع رأ

  األنبهأء مس قبم لب معجوا»حه  يؤتن كن  29كن قأل ذلك وكم و ممموك  ى الجوء األول مس الكدأبة 
ِجن ل وسممممممت  الق ممممممة دبت الدأهي  دحى كنهأ واقعةل جت ل وإِِن  ِوَي وعنتب كنهأ وج كوجن  عالل وإن أ هج

ك إلى 53مس ذلك الجوء كيضأ. ت أ كشأه رأ 79ل وتو مأ تتهن أ«ال عجوة إا حني  دس ال عجوة
هبل وم تم ذلك مس كأثهت نودة األنسممممممنة كن، لب يكس ثب تالم وهس هللا وموسممممممى وا جنال وهن، ووهس إوتات

الدى تأنت دحههأ العقحهة القني ة والدى لب يشمممممممأ مح ن كخط دهأ ه ب معت د، كنهأ ختا ةل وم سمممممممأيتتأ 
اندظأها من، كن يأخذ الدطوه الذي ككى و، مجتان ويفهق النأس مس ك ممممممنيق كحك الختا أ . ووأل ثم  نن 

شمممممممخت إنسمممممممأنل وتم مأ تنألك كن القتآن جأهي اددقأا جبتيم لب يد ثم ل تيب دحههأ السمممممممالم  ى 
مس ذلك الجوء كن، لب يكس  75. تذلك يؤتن  ى ال مممممفحة 122ة 1ال سمممممهحههس وتالم اإلنجهم له  إاة 

تنأك نبى دتوى قبم مح نل مكذوأ وذلك مأ وها  ى القتآن دس توا وث وا وشعهىل لهعوا  ى ال فحة 
العتب الذيس قت القتآن مأ جتي لهب مس ككذيىي ووأل نأسبة  مس نف  الجوءل  هدحنث دس كنبهأء 136

 هو يقول  ى نف  ال ممممفحة إن دهسممممى قن قجدِم. وتذال ت أ نعتفل مخألل ل أ جأء و، القتآن. ت أ ذتت 
ق  كتن وينخم  ى ذاك، »كن الت ض ال دعنت الذي جأوهت و، قتيش ادوة اإلسالم قن  حنا وألنبى كن يع ه

لنينى دبت لهسمممممممدختت كقوي صممممممموه ال عأم ويوسمممممممل وإوتاتهب»خهأل ا «...«  األدتاف والتدن واألن
 ك. 298رأ

وألن، قن سمممبق لى كن كنأولت الندوي الخأصمممة ودعحب التسمممول دحى كيني الحنفأء وكتم الكدأب وكثهت 
مس الدف مممهم وال مممتاحة ال طحقة وقحَّبت دحى تم الوجون مأ قأل، ال سمممدشمممتقون  ى اكهأمأكهب لحتسمممول 

ل وتو مدأك دحى ال شممممممبأكل  ننى كتدفى ونحألة القتاء إله، «م ممممممنه القتآن»م  ى تدأوى  دحه، السممممممال
لهعت وا هكيى  ى تذا ال و مممممموع وألد أم والك ألل وإن تأن مس ال  كس كنمهت تم تذا الدنطع وسممممممؤال 

ذي ال واحن وسممممهق  ل أذا لب ينبت ل ح ن كحن مس الحنفأء كو مس كتم الكدأب  هقول ل،  كلسممممت كنت التجم
 كعحَّب دحى كينينأ وكخذ مأ تنأ نقول، ونقتؤن كمأم،ل ثب ككى الهوم واادى النبوة؟ 

ووألنسمممممبة لححنفأء الذيس اكمِهب التسمممممول وأن، كعحب دحى كينيهب  هب إمأ كسمممممح وا وكبعونل كو إذا تأنوا قن 
كو   دي كحن مس تؤاء قن اخم كونأؤتب  ى اين، وكصممبحوا مس كالمهذنل ولب يحنث كن  ^مأكوا قبم وعثد، 

كول ك   ، وأإلشمممأهةل مجتا اإلشمممأهةل إلى شمممىء مس تذال وتو مأ يهنم تم مأ يدنطع و، ال دنطعون  ى 
ذلك ال ضمم أه. ونف  الشممىء ي ممنق دحى كتم الكدأب. وتو مأ ين عنأ إلى الدسممأؤل دس السممت  ى دنم 

مت دحى مأ يدسممأخل و، جعهقل حني  كي منهب  ى ذلك ال و مموعل ومأ تأن كسممهح، وكصممنق، لو تأن األ
تى يضمممع حنا لكم تذا الكذب ال ح ني وي ن ادأوان وكنلهسمممأك،  ى مهنتأ وا كخسمممت الههوايةج مكأندهأ 
الدى تأنت لهأ  ى والا العتبل وا الن تانهةج الشأَم ودحك السهولة الدى  قنك، وهأ. وإذا تأن ال سح ون قن 

قأط الحسمممأسمممة  ى حهأة سمممهن البشمممتل  ح أذا لب يدكحب واحن مس دده وال ت أ يقول جعهقل دحى مثم كحك الن
تؤاء  هَْفدَِش الست ويفضَي مح نا  هجْضِحَى وهس   ضة دهس واندبأتدهأ مضغة  ى األ وان ويندهى كمتن 

 وكمت هسألد،ي 

قن  أكمأ مأ قأل، صأحبنأ دس إيتاا القتآن ال جهن ل عجوا  األنبهأء السأوقهس مسأيتة ألتم الكدأب وأنه
وقعت  عال ره ب ختا هدهأك  هو منطق سممممخهل. ذلك كن ال وقل الوحهن ال ممممحهي الذي تأن ينبغى كن 
يدخذن النبى كجأن معجوا  األنبهأء ال أ هس مأ اام يتي كنهأ ختا ة تو إنكأه وقودهأ مس كسأسهأ  هتيي 

 وعنتب يودجون، و،ويسممممدتيي ونا مس وجع النمأن الذي ظم القتشممممهون  ى مكة والههوا  ى يثتب مس 
لسمممممنوا  طوال طألبهس من، كن يأكههب تو كيضمممممأ تأول ك األنبهأء السمممممأوقهس و عجوة. وجعهق يؤمس وأن 

ذلك الحمم العبقتيم السممعهنج وتو  ى قبضممة يننل ولب يكس لهكحف،  ^مح نا تأن ااتهةل  كهل  أ  التسمموَل 
 شه أ وأل تة؟
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دحى مح نل ومس ثب دحى القتآن الذي كلف،. وتذا تح، كتاين وجعهق يحي دحى الدأثهت الن تانى الهأىم 
ل أ قأل، ال سدشتقونل الذيس يذتت جعهطنأ كس أء مشأتهتتب  ى سهأق حنيث، دس تذا ال و وع. وألن 
الكذب والدنله  له  له أ هجالن  نننى كقول ل،  إذا تأن األمت تذلك  كهل كفسممت لنأ وعبقتيدك البأىسممة 

م جأء تنمأ شممممأمال مأحقأ لكم كسمممم  الن ممممتانهة واكهأمأ لتجألهأ وأنهب حت وتأ السممممبى  ى كن اإلسممممال
وخحقوا اينأ  هت النيس الذي كنول، هللا دحى دبنن دهسمممى وس متيب دحه، السمممالم؟ الواقع كن التجم وسمممهق 

 الدفكهت سأذج،ل وتو ا يعتف إا كن يتاا مأ يجْحقَى إله،. 

مححهة دتوهة ا شممممممىء  ههأ مس العأل هة. طبعأل ومس  والتسممممممألة ال ح نية لني جعهق تى هسممممممألة
الشممممواتن دحى صممممنق قول، دس  ممممهق ك ق الندوة اإلسممممالمهة كنهأ اقت قبوا  ى العألب كج ع واخحهأ 
سأءل كحتاها  ًضأ وح ًتا وصفًتا وس ًتا وسواًال هجأا ون النأس مس تم جن  ولون وايس ومذتىل وه

  روحن صمممممأحبنأك والجواىت وال غتب وموهيدأنهأ والسمممممنغأل ودبهنال مس الشمممممأم وم مممممت ولهبهأ وكون
وجأمبهأل الدى أهكهأ  ى كواسممق الث أنهنأ  وتدبت دس هححدى إلههأ تدأوأ لعم هللا يههئ الفتصممة لنشممتن 

بشت م س ا الح هت مس القتيبأل وسأىت ك تيقهأل ومس السنن وك غأنسدأن ووالا كتتى األ هأل ووالا كتتى 
ظون ويظنون كنهب ودبعهدهب ألدناء كتحههب وايس كتحههب سمممممموف ينألون احدتامهب جأتحهس كن يفقهون وا يدع

الدأوع سممممممهظم حقهتا منبوذا دنن األقنام مه أ  عم وكقتب إلى مدبوده،ل ومس والا الواق واقل الدى يند ى 
ى كنأ وتو   إلههأ صمممنيقى وأمهحى القنيب محسمممس يوشمممههأهو كوجأسمممأوها الهأوأنى ال سمممحب الذي تنت كصمممنه

الجأمعة  ى مند ممممل السممممدهنأ  مس القتن ال أ ممممى مجحة حأىق تأن يتسمممم هأ وتيشممممد،ل وتدبت  ههأ مقأا 
 ممأحكأ دن،ل والذي هكيد،  ى ال نأم الحهحة ه ب كنى لب كهن منذ دقوال وتذلك مس ال ممهس وكأيالنن والتوسممهأ 

قن ح مممممممم لحتجم ل كأ. ل هأ وكوهوأ وكمتي ن، ووالا ال غولل ومس كسممممممدتال طلي ودحى هكي يحهى حقى  إ
 َمْتيــجوكي 

والغتيى كن ا. جعهق يعوا  ى مو ممع آخت مس الكدأب  هقتل ولكس وعن الحل والنوهانل وأن هسممألة 
مح ن دأل هة وكن القتآن يهدب وأإلنسممممأنهة ج عأء ا العتب وحنتبل إا كن، ا يسممممد ت دحى تذا اإلقتاه 

ظت والواقعل وإن، إذا تأن القتآن يدج،  ى خطأو، إلى النأس تأ ةل ه ب تذال إذ يقول إن ث ة  تقأ وهس الن
 نن مح نا لب يكس يندو كحنا  ى الواقع الفعحى إا العتب. كي كن هسألد،  ى الحقهقة هسألة وطنهة ه ب 

ا اندشممممأه اإلسممممالم  ى البالا ال خدحفة 288 -287تم شممممىء رأ ك. لكس ال سممممح هس  ه أ وعنل حهس َهكَوج
نأس تأ ة ت أ كهاا القتآن رتخأهت الجوي ِع  لح قن وج ك. كي كن دأل هة 106ة أ1تةل كبهنوا كن النبى 

 اإلسالم تى مس اخدتاع ال سح هس.

 تدأو، الذي نحس و نانلوتنأ كحى كن كنأقش قضهة كثأهتأ النتدوه جعهق  ى مقنمة الجوء الثأنى مس 
ن ل ك^دى ونكوا البح   ى كمت نبوة مح ن وتى دقهنة ال ؤهع النينهةل إذ ين ممممممي ال ؤهخهس ال سممممممح هسل م

ْوا إي أنهب ونبوك، ويتتووا  قق دحى « وهس قوسممهس»يضممعوا دقأىنتب النينهة  دحى حن كعبهتنل و عنى كن يَْنسممَ
دحب و عى وكه ى يدنأول  عألهأ  األ تاا وال جد عأ  البشتية »مأ كقواتب إله، كوحأثهب. ذلك كن الدأهي  

ل «العحب يحأول كن يفسممممت األموه ا كن يحكب دحههأ»ل و«ىتة اإلي أن وال عدقن ى ال أ ممممىل ويختت دس اا
الحقأىق النينهة وألوصممممل والدححهمل وألبح   ى الدأثتا  والدطوها ل ويضممممعهأ  ى لحظدهأ »وتو يدنأول 

ة ك. ويجْفَهب مس تذا وكم و مممممموك كن ال ؤمس ونبو6 -5رأ« الدأهيخهة مس اون االدوام وأل عَطى اإلي أنى
مح ن وكن، هسممممممول لحنأس تأ ة ي كس كن يقول  ى مح ن تالمأ آخت مخدحفأ دس تذا ك أمأ ويظم مع ذلك 

 مسح أ. 

وا كظس كن ث ة دأقال يفهب طبهعة اإلسمممممممالم ي كس كن يقول وهذال إذ اإلي أن وأإلسمممممممالم ا يكون إا 
ال صمممممأحى تذا العقم ا يووألعقمل   دى قأم  ى العقم ه ض لنبوة مح ن لب يعن ثب مو مممممع لحقول وأن 

مسح أ. قن يقول مثم تذا الشخت إن، يحدتم مح نا وإن، يتي  ه، م ححأ دظه أ كو شه أ مس تذا القبهمل 
وتذا تح، دحى العهس والتكسل ومس حق صمممممممأحب، كن يقول، وا نجْكِتت، دحى خالف مأ يعدقنل وإن لب 

مأ يندو إلى تذال وألضممممبق مثح أ كدطى تو ي نعنأ ذلك مس منأقشممممد، ومخألفد،ل وم وكسممممخهف، إن وجننأ 
 لنفس، الحق  ى كن يقول  ى مح ن ومه د، تالمأ يخألل مأ نؤمس نحس و،. لكس تذا شىءل وأد ، كو 
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أدب مس يتا  ون، دحى تذا الكالم كن، ا يوال مسح أ شىء آخت. الواقع كن صأحى تذا الكالم إمأ كن 
 ى الشخ هة كو حأىتا ي وق، الشك وا يسدطهع كن يتسو دحى  يكون تذاوأ كو منأ قأ كو م أوأ وأنف أم

 وَتهه متيي.

معتتة الشمممممممعت الجأتحى وهس التا عى وط، »م  ى تدأوى دس 1986لقن وحثت تذن القضمممممممهة سمممممممنة 
ل  وتأن ط، حسمممممهس قن قأل قوا تألذي قأل، جعهقل إذ نأاي وأن دحى مس يتين اهاسمممممة األاب «حسمممممهس

الم آخت ينوه  ى نف  ال ناهل  قحت إن تذا معنأن شىء واحن تو كن اإلسالم العتوى الدجتا مس اين، وت
 كهل يج ع ط، حسمممهس وهس اإلي أن وأإلسمممالم واإلي أن وأل نهج العح ىل وتو يتي ينأقض البح  العح ىل 

 كنه أ مدنأقضمممأن؟ إن دحه، كن يخدأه واحنا منه أ مأ اام األمت تذلكل ألن مس ال سمممدحهمل إا دحى ذي دقم
مضطتب كو متيض وأنف أم  ى شخ هد،ل كن يج ع وهنه أ. إن ط، حسهس يعحس كن،ل  ى شك،  ى الشعت 
الجأتحىل إن أ يجتي دحى منهج ايكأه ل  كهل إذن كجأتم كحن القوانهس الفطتية الدى هكي ايكأه  كنهأ 

 ا»الشمممممىء و« يكون»ل الذي و قدضمممممأن ا ي كس كن «قأنون دنم الدنأقض»كعحو  وق تم شمممممكل كا وتو 
؟ إن كطبهق تذا القأنون دحى النقطة الدى «ا يكون» قق كو « يكون» ى نف  الوقتل وم إمأ كن « يكون

وألنيس كو وأل نهج العح ى مأ اامأ  ى هكي، مدعأه هس رانظت  نحس و نتأ يسدحوم كن يؤمس ط، حسهس إمأ
 Antonyل ؤلف، « Pan Books, 1979 لA Dictionary of Philosophy»مس «  Descartes»مأاة 

Flew.ك 

إن  ى تم منأ شخ هدهس مد أيوكهس  إحنات أ دأقحة كبح  وكنقن وكححم وكغهت »كمأ قول ط، حسهس  
الهوم مأ ذتبت إله، كم ل واألختي شأدتة كحذه وكألب وكفتك وكحون وكت ى وكغضى  ى  هت نقن وا 

األولى دأل ة وأحثة نأقنةل وكن ككون وح  وا كححهمل وكسمممممأؤل،  مأ الذي ي نع كن ككون الشمممممخ مممممهة 
الثأنهة مؤمنة اَيهِنة مط  نة طأمحة إلى ال ثم األدحى؟ مأ لك ا كنع لحعحب حتتد، وكغهتنل ولحنيس ثبأك، 

ك 350 -349مة 1953ة مطبعة ااسمممممدقأمةة القأتتةة 3ط«ة كحت هاية القتآن»رانظت « واسمممممدقتاهن؟
يد هو وألثبأ  وااسممممممدقتاه  كهل يطألى وأطهتاح، دقن كن النيس  هو مغألطأ  وهحوانهة   أوا إذا تأن يع

والدجتا من، كثنأء البح ؟ لقن تأن األحتي و، كن يعتف كن وح  األاب العتوى ا ينخم  ى نطأق النيسل 
 ومس ثب لب ككس و، حأجة رلو تأن  عال يعنى تالم، تذاك إلى ادوك، ال تيبة كحك. وثأنهأ كنأ ا ك هب العالقة وهس
الت مممممأ والغضمممممى والحذة واأللب والفتك والحون ووهس اإلي أن. إن اإلي أن تو اقدنأع وعقهنة وكشمممممتيع مأل 
وااقدنأع مس شأن العقم ا مس شأن ال شأدتل الدى ت أ ي وهتأ تو نفس، ا كسدقت دحى حألل مع كن، قأل 

دنأعل ب القحبى اون أ  هب كو وح  كو اقإن النيس يد هو وألثبأ  وااسممدقتاه. واإلسممالم تو ايس العقم ا الدسممحه
دحى دك  األايأن األختي الدى يقع ال ؤمس وهأ  تيسة لح تاع وهس دقح، ودح ، ووهس إي أن، وكسحه ،ل تذا 
ال تاع الذي يظم يؤهق، ولو  ى كد أق نفس، إذا حأول كن يكبد، تنأك  ى كحك األد أق ال ظح ة وعهنا دس 

 ت إلى الكفت.وده،ل كو ين ع،  ى نهأية األم

مس تنأ يتي التا عى كن مقأل ط، حسهس الذي اقدطل تو من، مأ سبق روتأن ط، حسهس قن نشتن  ى 
فسمممهت إن أ تو ك«ك  ى الشمممعت الجأتحى»كسمممويغأ ل وقف، وآهاى، الدى وثهأ  ى تدأو، « السمممهأسمممة»جتينة 

لكفت ن يكون ِمثْحج، تأ تا كشن ايتين كن يثبت  ه، كن، مس ال  كس ك»وكعحهم لكفتن دحى كسأس مس العحبل إذ 
ع رال تج« وعقح،ل ثب ا ي نع ذلك كن يكون مؤمنأ كقوي اإلي أن  ى شممممممعوهندحى اددبأه كن، دألب يبح  

ك. ت أ يتي كن كس هة الشعوه شخ هةل والعقم شخ هة كختيل معنأن كن النسهأن تو 351 -350السأوقة 
ْتت شخ هةل واإلنسأن دنة شخ  هأ ل وكن، حهس يندقم مس حألة إلى كختي إن أ يندقم كيضأ شخ هةل والذهِ

ك. وتذلك يتي كن، ا ون مس الدو هق 351مس شممخ ممهة إلى كختي وي ممبي هجال  هت الذي تأن رالسممأوقة 
كل وتو مأ قحنأن مس قبم. لقن 354وهس النيس والعحب  ه أ يخدحفأن دحه،ل وإا تأن كحنت أ لغوا ودبثأ رالسمممأوقة 

 ى الحقهقةل ونا مس الحل والنوهانل كن يحنا موقف، مس النيسل وتو مأ  عح،  ى نف  تأن دحى ط، حسمممممهس 
 إن العأِلب ينظت إلى النيس ت أ ينظت إلى الحغةل وت أ ينظت إلى الفق،ل »ال قأل الذي نحس و نانل إذ قأل  
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وا الج أدة وكدبع وت أ ينظت إلى الحبأسل مس حه  إن تذن األشممممممهأء تحهأ ظواتت اجد أدهة يجْحِنثهأ وج
الج أدة  ى كطوهتأ. وإذن  ألنيس  ى نظت العحب الحني  ظأتتة تغهتن مس الظواتت ااجد أدهةل لب ينول 
مس الس أء ولب يهبق و، الوحىل وإن أ ختت مس األهض ت أ ختجت الج أدة نفسهأل وإْن هكي اوهتأيب كن 

 ك.349 -348رالسأوقة « الج أدة كعبن نفسهأل كو وعبأهة كاق كنهأ كؤلهِ، نفسهأ

وهذا يكون موقل ط، حسهس آنذاك وا حأ   هو ا يؤمس وأإلسالمل إن آمس و،ل دحى كن، ايس س أوي 
كوحأن هللا إلى نبه، مح نل وم دحى كن، اخدتاع وشمممممممتي. وإذن كيضمممممممأ  نن ط، حسمممممممهس حهس كدحسل  ى 

 معة كح ن لطفى السهنل كن، مسحبالخطأب الذي كهسح،ل دحى كثت الهجوم دحه، وسبى تدأو،ل إلى منيت الجأ
كل إا كن يكون 165يؤمس وأهلل ومالىكد، وتدب، وهسممممممح، والهوم اآلخت لب يكس يعنى مأ يقول رالسممممممأوقة 

الخطأب مس كألهل لطفى السممهن نفسمم،ل وتو  ى الواقع و، كشممب،. ذلك كن اإلنسممأن ا ي كن، كونا كن يؤمس 
ح، والهوم اآلختل  ب، وهسممممممم ل،ل مأ اامت وأهلل ومالىكد، وتد ون وتو  ى ذا  الوقت ا يؤمس ووحى وا 

الج أدة إن أ كؤل، نفسمممممممهأ وكعبن  ى الحقهقة ذاكهأل ومأ اام النيس لب ينول مس السممممممم أءل وإن أ نبع مس 
األهض اخدتادأ وشمممممممتيأ. كمأ أد ، كن، لب يدع ن  ى تدأو، الختوت دحى النيس  هو خناع ا يجوأ  ى 

ف، لبعض ق مت القتآن ر ى تدأو،  العقولل ألن، إذا لب يكس و سمأطهتج وأنهأ ك«ك  ى الشمعت الجأتحى»صمْ
مخدَتدةل لغأيأ  سمممهأسمممهةل وقول، إن ال سمممح هس تب الذيس هاهوا اإلسمممالم  ى خالصمممد، إلى ايس إوتاتهب 
و هت ذلكل تو الختوت دحى النيس  نن، ا يوجن شمممممىء إذن اسممممم ، الختوت دحى النيس. وقن ادت تذن 

دأذ التا عى إلى ككذيب، ووصمممف، وعنم الحهأء والعنأا وال كأوتة والكذب والسمممختية وعقم ال خأادة األسممم
 ك.243األمة رالسأوقة 

والغتيى كن ال ممحفى السمموهي سممأمى الكهألىل الذي همى مس اكه وا ط، حسممهس  ى اين، وألتجعهة 
ثأ س أدهم كاتب وحتو نفس، الذي طبع ونشت إل«  ى الشعت الجأتحى»والج وا وسبى مأ وها  ى تدأو، 

مك. و ى تذا البح  1938ححىة «ة الحني »رمطبعة مجحة « اهاسممممممة وكححهم -ط، حسممممممهس»وعنوان 
ي نك كاتب النتدوه ط، واصممفأ إيأن وأإللحأا والثوهة دحى النيسل ت أ يشممهت إلى هكي، الذي يَعجنه  ه، النيس 

لدى نفسهأ ا« الحني »ا مس كدناا مجحة ندأجأ وشتيأ. والغتيى تذلك كن تذا البح  قن كجِدهن نشتن  ى دن
ِذ ت من، العبأها   تأن ي نهتأ الكهألىل وتأن ذلك  ى نف  العأم ردنا نهسأنة إوتيمكل ولكس وعن كن حج
ع مكأنهأ  الدى كدحنث دس إلحأا ط، حسممهس وثوهك، دحى النيس ونظتك، إله، دحى كن، ندأت وشممتيل ووج ممِ

ك ال حفى الذي ا ينبغى كن يخندنأ تالم،ل وإا  كهل يكون وعض النقق. إن تذا يبهس حقهقة موقل ذل
وصممل ط، حسممهس وأإللحأا مس جأنى إسمم أدهم كاتب ج هالل ووصممف، وذلك مس شممهوع األأتت ودح أء 

 ومأ وعنتأك.  56ة 1ة 112دنا  -«اقتك»سحسحة «ة مع ط، حسهس»م ت هجعهة وكومدأ؟ رانظت تدأو، 

، الذي يسمممهت دحه،  عال ا تالمأل  ألعبتة وألدطبهق الواقعى ا واآلن  حنعن إلى تشمممأم جعهق ومنهج  
الكالم النظتي ال جتال  نقول إنمم، يت ض تثهتا جممنا مس التوايممأ  الدى كدحممنث دس حهممأة التسمممممممول 
سهتة جنينة أاد أ كن تذن تى ال تامة العح هة. وتول و نهع، تذال يذتهتنأ  وشخ ، ويذتى  هدخهم 

ذل م ممتيٌّ تأن يعهش  ى سممويسممتال وح ممم  ى كختيأ  حهأك، دحى النتدوهية و أ صممنع، مس قَْبمج كسممدأ
مس  تنسأ وأطتوحة دس السهتة النبوية ه ض  ههأ تم شىء تدب، ال سح ونل واخدتع سهتة كختي مس 

إوطأل القنبحة »خهأل، مندهأ كنهأ تى السممممممهتة ال ممممممحهحة. وقن هاا  دحه، يومهأ  ى تدأب لى اسمممممم ،  
ى ل  ثأه  ثأىتك، وتدى  «خطأب مفدوك إلى ا. مح وا دحى متاا -حى السمممهتة النبويةالنووية ال حقأة د

ال  مممممممتية مقأا طويال قأل  ه، إننى كتفهتن وكسمممممممدخنم مع، كسمممممممحوب اإلهتأبل « ال  ممممممموه»مجحة 
كن يأكهنى وكح ة واحنة اسممدخنمت « ال  مموه» أ ممطته  كن كها دحه، متة كختي وكحنيد، كمأم قتاء 

تهبهةل  ضال دس كن كتون تفهتك،  ى تدأوى الذي نأقشد،  ه، وكنأ وا ع  ى يني قفأأا مس  ههأ كلفأظأ كت
حتيت دحى هكي صمممممنيقنأ ال شمممممدتك الذي دت نى و، وح مممممحت وفضمممممح، دحى نسمممممخة مس األطتوحة 
ال ذتوهةل ال سممدشممأه هاوي لطفى ج ع، هح ، هللال واندهت ال سممألة دنن تذا الحنل ثب اندقم وعنتأ وقحهم 

 واه هو،.إلى ج
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وإ أ ة إلى مأ سبق نقول إن تدأوأ  ا. جعهق كفدقت إلى النقة والو وك  ى  هت قحهم مس األحهأن. 
« نجي  ى ككويس كمة وإاخأل تم الحجأأ  ى اين، و ممممممم س سمممممممحطد،»ومس ذلك قول، إن مح نا قن 

 يعنى كن كق ى كل كنلهال من، دحى اإلنجأأ السهأسى الهأىم الذي حقق، التسول الكتيبل وتو مأ25رأ
مأ وحغ، التسممول  ى نشممأطأك، السممهأسممهة تو إاخأل الحجأأ تح، كحت سممحطأن،. كمأ وأقى الجويتة العتوهة 

عم . كم ل^ حب ينجي التسممممولل ونأء دحى تذا الكالم ال هوَّ ل  ى إاخأل،  ى النولة الجنينة الدى كنشممممأتأ 
لقتويون ال  ممتيهس البسممطأء  ى طفولدى النتدوه جعهق يظس كن الحجأأ تو تم والا العتب ت أ تأن ا

ل دحى اددبأه كن، لب يكس يه هب منهأ «والا الحجأأ»يظنون؟ إذ تأنوا ا يعت ون مس كحك البالا إا كنهأ 
 ى ذلك الومس إا الحجل والحجأت إن أ يذتبون إلى الحجأأ وا يختجون دن، إلى كن يعواوا مس كااء 

 الفتيضة.

لجىه كخ مم مم، كبنو مدخحفة تثهتال  هو مثال يؤتن كن تدأب اوس إسممحأق تو ووأل ثم  نن معحومأك،  ى 
كل وذلك ه ب وجوا تدى كختي  ى السممممهتة كتجع إلى 40كقنم تدأب وصممممحنأ  ى السممممهتة النبوية رأ

تـممممممممك ودحقهق ا. مح ن 94لعتوة وس الووهت ر « ^مغأأي هسممول هللا »مؤلفَْهس سممأوقَْهس دحه، مس وهنهأ 
ت مكدى الدتوهة العتوى لنول الخحهج وألتيأض دأم م مممممطفى األدظ ى ونَ  مل 1881 -تـممممممممممم1401شمممممْ

تـمممممممكل الذي حقق، وكختج، ا. سههم أتأه دس ااه 124اوس شهأب الوتتي ر « ال غأأي النبوية»و
م كيضأ. ت أ كن تأكبنأ الدونسىل كثنأء حنيث، دس األمب القني ة الدى 1881 -تـمممم1401الفكت ونمشق دأم 
 ي ل األمب القني ة الكأ تة وأنهب تأنوا« ث وا»بهأىهأ  ى القتآنل يدحذلق  هقول إن وها ذتتتأ وذتت كن

كل مد ممممممموها وعبقتيد، الدى لب يؤكهأ هللا كحنا آخت 172 -171ل كي  تحهس و أ كنجوون رأ« تتهس»
م لألمب القني ة ج عأء وتأنهأ  ْتَوة ط أطب»سمممموان كن ث وا نبى مس كنبهأء هللا كجْهسممممِ هأ ت أ كخذتأ تح« شممممَ

 تى وعجَجتتأ ووجَجتتأ.

ي دبَّ التسممول  ى سمموهة  ى دبن العجوَّ وأسممب « ال سممن»ومس تذا الوااي ك مموهن كن القتآن دننمأ سمم َّ
ك. والواقع كن دبن العوي تأن يكنَّى تكذا منذ 184رأ« منح، تنهة هموية كهنينية»قن « كوى لهى»

ْ حَى نأها ذا  لهىل لكس كهنين البناية لح تة لون، وإشتاق وجه،. صحهي كن القتآن قن  سهَ كودنن وأن، 
القتآن ل، شممىءل وككنهد، وهذن الكنهة شممىء آختل إذ تأن يكنى وهأل ت أ قحنأل منذ الجأتحهة مس قِبَم النأس 
ج هعأ ا مس قَِبم كدناى،  حسمممممممى. وتأن ونمكأن ا. جعهقل إذا كهاا كن يخألل مأ كقول، التوايأ  الدى 

دح أىنأ القنامىل كن ينت كوا دحى كحك التوايأ  ثب يدنأولهأ وألبح  ويوها  ى  وهاكنأ وهذا الشمممأن دس
نهأية ال طأف هكي، تو. وإذا تأن الشممىء وألشممىء يجْذَتت  قن  سممت ا. مح وا دحى متاا ال أهه ذتتن ككنهة 

س أن وأن، تو الذي حفت األخنوا ومألن نأها وكحتق  ه، ال سح هسل  حهذا « كوى لهى»دب التسول وـممممممـمممممم
 وتكذا ك أن السهتة دحى كيني دح أء آخت أمسي«. كوأ لهى»القتآن  

ك. يقول ذلك دقى 194ووأل ثم يودب تشمممممممأم جعهق كن القتآن ال كى يخحو مس دناء كتم الكدأب رأ
إيتاان كتكهى السممممموه القتآنهة أمنهأ دس نولنت، األل أنى ووالشمممممهت الفتنسمممممىل ودقى طنطند، وع م تذيس 

أ يقنم، لناهس القتآن مس  هب كد ق لدأهي  الندوة وسممهتة التسممول. وتو يتين مس وهاء ال سممدشممتقهس وو 
تالم، القول وأن القتآن إن أ يعك  هكي التسول  ى النأس مس حول، ونأء دحى مواقفهب من،. وو أ كن مكة لب 

هم الواقع كن تذا جيكس  ههأ ن ممممممأهي كو يهوا يعأاون،  نن القتآن يخحو مس اآليأ  الدى كعهبهب وكعأايهب. و
ل والوختفة 39 -34مبهسل إذ  ى القتآن ال كى ح حة دحى كأله، الن ممممأهي لح سممممهي دحه، السممممالم رمتيبة 

كل وح حة كدنل دحى الههوا لدكته تفتتب وأهلل وعن كن جأءتب موسممممممى وألبهنأ  واكخأذتب العجم 66 -57
هئ الكتيب  ى ذلك؟ كا يتي كن طنطنة ك.   أ قول القأ98 -83ل وط،ة 171 -138و هت ذلك راألدتافة 

 التجم و أ صنع، ال سدشتقأن ال ذتوهان تى طنطنة  أه ة؟

  



236 

 

ك. لكن، 203ومس جهح، كيضأ اادأؤن كن مشه ة هللا  ى القتآن تى مشه ة اددبأطهة إلى حن تبهت رأ
بحأن، ال جهن قول، س لب يسق لنأ كية آية كنل دحى تذا السخل ال أس  الذي يقول،. نعب إننأ نقتك  ى القتآن

ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ژ ]النحم[ل  ژې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئ  وئ  ژ وكعألى  

]ي [ل لكس القتآن يحفدنأ  ى ذا  الوقت إلى كن، جم ودال قن خحق الكون وأل هوان وكن  ژۆئ  ۈئ   

مأ اآليدأن ال ذتوهكأن   عنأت أ دنن الفأقههس كن، سبحأن، وكعألى ا كحك ، ثب سجنَنًأ يسهت تذا الكون دحههأ. ك
إهااة قأى ة دحى السنسل وإن لب ي نع تذا مس ختق كية إهااة خأهجهةل وم إهااك، وحنتأ تى اإلهااةل لكنهأ 

وا  كحك السنس إذا مأ كهاا سبحأن، ذلك مأ اامت ال شه ة تى مشه د، وحننل وتو مأ وقع  ى صوهة معج
 -79لبعض األنبهأء والتسم دحههب السالمل وا ي ثم مع ذلك سوي حأا  اسدثنأىهةي وتو نفس، يقول رأ

القوانهس الطبهعهة وأية إهااة تأنت. والقتآن  ختق»مس الجوء األول مس تدأو، تذاك إن مس ال سدحهم  80

 20بأ مس تذا قبال رأ[. وتأن قن قأل شه أ قتي62]األحواب  ژىئ  ی  ی    ی  ی  ژ وا ي تنأ  

 مس نف  الجوءك.

ومس الشممممواتن دحى دنم إحسممممأن، القتاءة أد ، كن البالذهي قن كنكت سممممفأهة د تو وس العأأ إلى 
الحبشمممممممة لدألهى نجأشمممممممههأ دحى ال سمممممممح هس الذيس تأجتوا إلى والان ِلَواذًا وعطف، ودنل،ل قأىال إن ذلك 

لحبالذهي وهس « كنسأب األشتاف»ك. وتأ تو ذا 226رأ« وتب»ال ؤهع يحكب دحى كحك السفأهة وأنهأ 
ينيه كنظت  ه، مأ تدب، مؤهخنأ العظهبل   أذا قأل؟ سمممأنقم لكب مأ تدب، وألنت لدََتْوا معى إلى مني ي كس 

وكمأ د أهة وس الولهن  هقأل إن، وَدْ تو وس العأأ »الثقة وفهب تشمممممممأم جعهق ل أ يقتك. قأل البالذهي  
النجأشمممي  ي كمت مس وألحبشمممة مس ال سمممح هس لهفسمممنان دحههب ويهجنأتب دننن  كوجهأ وتسمممألة قتيش إلى

حوت أ إله، وإلى وطأهقد، تنايأ مس كام و هتن. وذلك وتب. وقهم  إن، تأن مع  ويسممأان ا عهب إلهه أ. وح ه
شي مقبوحهس  د تو وس العأأ  ي تذن ال تة دبن هللا وس كوي هوهعةل ولب يكس مع، د أهة.  تات أ النجأ

 . وتذا الثبت.^خأىبهسل  أشدن  قتيش دنن ذلك دحى النبي 

ثب إن د تا ود أهة ختجأ وعن ذلك  ي كجأهة إلى الحبشمممةل وتأنأ ظتيفهس  أككهس. وتأنت مع د تو 
امتكك،ل  قأل لهأ د أهةل وت أ يشممممممتوأن  ي السممممممفهنة  قَبهِحهني.  قأل لهأ د تو  قبهِحي اوس د ك.  فعحتل 

تأ د أهة دحى نفسممهأل  أمدنعتل و طس د تو وذلك. ثب إن د تا جح  دحى حتف وَحِذهن د تو.  أهاا
السمممفهنة لهبولل  ن ع، د أهة  ي البحتل وتأن يجهن السمممبأحةل وكخذ وألقح  وكخحتل  أ مممطغنهأ دحه، 
ىم كن اخحعني وكبتك مني ومس جتيتكي دحى وني ال غهتة ووني مخوومل  ه، العأأ وس وا وتدى إلى كو

 أهة تهت وذيت. وتو يتصمممممممن ل، و أ يتصمممممممن و،. ولب يحب  د أهةل حهس اخم كهض  قن تأن مس د
النجأشمممميل كْن اَبَّ امتكة النجأشممممي  أخدحل إلههأ. ويقأل إنهأ هكك،  عشممممقد،ل وتأن ج هال  نََددْ،.  جعم 
  ايخدحل إلههأل وتأن يحنهث د تا و أ يجت  وهنه أل  كأن د تو يظهت ككذيب، له حك، وذلك.  قأل ل، ذ

لهحة  إن تنت صممأاقأ  أىدني ونتس مس اتس النجأشممي الذ  ا يَنَِّتس و،  هتنل  نني كدت ،. وتأن كصممفتل 
 أدطد، قأهوهة من، وثووأ كصممفت مس ثهأو،.  جأء وذلك إلى د تول وتأنأ ينوان  ي ااه واحنةل  قأل ل، 

، أ كصممبي ككى النجأشممي وذلك وحنثد تو  لقن نحَت مأ لب ينح، قتشممي قبحك. وكخذ النتس والثوب إله،ل  ح 
الحني .  هقأل إن النجأشمممممممي كخذن  قطع، آهاوأ ثب كحتق،ل وكخذ امتكك،  ن نهأ وتي حهة. ويود ون كن 
النجأشمممي ادأ وألسمممواحتل  سمممحتن،ل  كأن يههب. ثب إن، مأ  دحى كحك الحأل. ويقأل إن، ل أ  عحس و، ذلك 

دبن   ^هعة  ي طحب،ل وتأن اسممممم ، وحهتا  سممممم أن النبي تأم  كأن مع الوحش. وختت دبن هللا وس كوي هو
 «. هللال  نجلَّ دحى موا ع، ومظأنه،ل  ألدوم،  جعم يقول ل،  كنيَّ دني يأ وحهت. ومأ   ي ينن

واآلن مس الوا ي الجحىه كن تشأم جعهق لب يفهب النتل  ألبالذهي ا ينكت السفأهة ت أ كوتب جعهقل 
تى التواية األولى الدى كقول إنهأ تأنت مكونة مس د تو وس العأأ وم ينكت  قق إحني هوايدههأل و

كمأ التواية األختي الدى كدكون السممفأهة  ههأ «. وذلك وتب»ود أهة وس الولهن والدى دقى دحههأ وقول،  
قأىال   ن، يعوا  هذتت «. وتذا الثبت»مس د تو ومس دبن هللا وس كوى هوهعة  هط  س إلههأ  ومع تذا  ن

 ود أهة معأ إلى الحبشةل لكس ا لحسفأهة وم لحدجأهة. سفت د تو
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كج،  ى التواية  وتذا مثأل آختل ومأ كتثت األمثحةل دحى دنم  هب تشمممممممأم جعهق ل أ يقتكل وتو كشمممممممكه
َه دوم،  ال شممممهوهة دس إسممممالم د ت وس الخطأبل كحك التواية الدى كعوو يقظةَ  مممم هت الفأهوق وكَبَْحوج

هوايأ  البالذهي دس الواقني دس »ءك، لبعض آيأ  القتآنل  هو يقول إن دحى اخول اإلسمممالم إلى قتا
كسممحب د ت وس الخطأب ه ممي هللا دن، وعن كهوعهس »مع ت دس الوتتي كقتب إلى ال ممحة حه  يقول  

ل كي مبكتا مس  هت كن يذتت كي كَْوَهَخة ريق ممن  مس اون كن يذتت كأهيخأ «هجالً وإحني دشممتة امتكة
 ك. 249أر« قول إن، ككى النبى لهؤمسل وتأن مجد عأ  ى وهت  ى ال فأ رااه األهقب؟كلحواقعةكل لكن، ي

حنثنأ دبن هللا وس مح ن »تذا مأ تدب، تشمممأم جعهقل كمأ الذي تدب، البالذهي  هذا تو ون ممم، و  ممم،  
ب أوس كوي شهبة  ثنأ دبن هللا وس إاهي  األوا   ثنأ ح هس وس تالل وس إسأفل قأل  كسحب د ت وس الخط

ه مممي هللا دن، وعن كهوعهس هجالً وإحني دشمممتة امتكة. وحنثني مح ن وس سمممعن والولهن وس صمممألي دس 
الواقن  دس مع ت دس الوتت ل قأل الواقن   وحنثني اوس كوي حبهبة دس ااوا وس الح ممهس و هتت أل 

وس  ينيوين وعضهب دحى وعضل قألوا  كسح ت  أط ة ونت الخطأب كخت د ت وكسحب أوجهأ سعهن وس أ
د تو وس نفهمل  كأنأ يدكد أن ونسمممالمه أ دس د تل وتأن د ت شمممنينا دحى مس كسمممحب مس قوم،. وكسمممحب 

أم ألن النبي  أمل وإن أ سممممممم ي  النحه اخحت الجنة  تكيت  ههأ كوأ وكت ود تل »قأل   ^نعهب وس دبن النحه
أم. قألوا  وتأن شمممتيفأ. وتأن خبهأب وس«وسممم عت نح ة مس نعهب األه ه ه مممي هللا دن،  ل  سممم ي  النحه

هأ القتآنل  ختت د ت وس الخطأب ه مممممممي هللا دن، ذا  يوم  نت الخطأب  هقتى يخدحل إلى  أط ة و
وهتطأ مس كصممحأو، ذجِتتوا ل، وكجْخبِت كنهب مجد عون  ي وهت دنن  ^مدوشممحأ وألسممهل يتين هسممول هللا 

يوم ذ د ، ح وة  ^هللا  ال مممممفأل وتب كهوعون كو نهل وكهوعون وهس هجأل ونسمممممأءل وتأن مع هسمممممول
ودحي وكوو وكت ه ممممي هللا دنهب.  حقه، نعهب وس دبن هللا  قأل  كيس كتين؟ قأل  كهين مح نا تذا ال ممممأوئ 
الذ   تق كمت قتيش وسممف، كحالمهأ ودأب اينهأ وسممى آلهدهأ وذم مس مضممى مس آوأىهأل  أقدح،  هتجع 

؟ تال والال  والعوي.  قأل ل، نعهب  قن وهللا األمت إلى مأ تأن دحه،. كيظس مح ن كن قتيشمممممممأ كنقأا ل،
 تكك نفسمممك يأ د ت. ككتي وني دبن منأف كأهتهك ك شمممي دحى األهض إذا قدحت مح نا؟  قأل  ا كدحب 
هجالً جأء قوم، و ثم مأ جأء و،ل  ح س كتتنأن لهي السممممممموءة. وكهاك كدكحب دن،ل ومأ كظنك إا قن كبعد،. 

 أقب كمتن.  قأل  وك م كتم وهدي اكَّبَع مح نا؟ قأل   أط ة كخدك وخدنك   سكت نعهب وقأل  اهجع إلى وهدك
سممعهن وس أين. قن وهللا كسممح أ.  قأل د ت  كهاك وهللا صممأاقأ. إن سممعهنا قن نوع إلى مأ تأن كوون ينيس و، 
مس خالف قوم، وكْتِت، كتم ذوأىحهب وحضممموه كدهأاتب.   ضمممى د ت يتينت أ. قأل نعهب  وننمت دحى 

أه  إيأن و أ كخبتك، و، وكني لب كطو كمتت أ دن، ت أ طويت كمت نفسمممممممي. وتأن د ت قن هكي َخبهأًوأ إخب
ل «ط،»يخدحل إلهه أ. قأل   نخم د ت دحى كخد، وأوجهأل ودننت أ خبأبل ومع، صممحهفة  ههأ سمموهة 
، كغهى خبأب ه مممممي هللا دن،  ي مخنع لهب  ي البهتل  وكخذ  وتو يقتىه أ إيأتأ.  ح أ سممممم عوا حسمممممه

؟ قأا  مأ سمممم عَت  أط ة  ال ممممحهفة  جعحدهأ كحت  خذتأ.  ح أ اخم د ت قأل  مأ تذن الههن ة الدي سمممم عتج
شممه أ. قأل  وحى وهللا. لقن وحغني كنك أ كأوعد أ مح نا دحى اين،. ووطش وخدن، سممعهنل  قأمت  أط ة لدكف، دن، 

نا لك. ن كسح نأ وآمنأ وأهلل ووتسول،ل  أصنع مأ و ضتوهأ  شجهأ.  ح أ  عم ذلك قألت كخد، وخدن،  نعب وهللا لق
 ح أ هكي د ت مأ وأخد، مس النم ننم دحى مأ صممممنع وهقَّ واهدويل وقأل ألخد،  تأكي ال ممممحهفة ألنظت مأ 
تذا الذ  جأء و، مح ن. وتأن د ت تأكبأ.  قألت  ا ك عم حدى كغدسمممممممل  نن، تدأب ا ي سمممممم، إا طأتت. 

 ح أ قتك صممنها منهأ قأل  مأ كحسممس تذا الكالم وكتتم،ي «. ط،»حهفةل و ههأ  أ دسممم د تل ثب كدطد، ال مم
 ح أ س ع َخبهأب قول، ط ع  ه،  ختت وقتك دحه، السوهةل وقأل  يأ د تل إني ألهجو كن يكون هللا قن خ ك 

 «.مأالحهب كين اإلسالم وأحى التجحهس إلهك  وعجَ ت كو د تو وس تش»وندوة نبه،ل  نني س عد، كم  يقول  

جْسِحب.  نل، دحه،ل  ختت حدى اندهى إلى ااه األهقب ال خوومي  قأل د ت   نجلَّني دحى مح ن حدى آكه،  أ
 ضممممتب دحههب البأب.  ح أ سمممم عوا صمممموك، قأل األهقب  يأ هسممممول هللال تذا د ت وس الخطأب مدوشممممًحأ 

 ل،ل وإن تأن يتين سممممويوسممممهف،.  قأل ح وة وس دبن ال طحى ه ممممي هللا دن،  إن تأن يتين خهتا وذلنأن 
َوك، كو و ج ^ذلك قدحنأن وسهف،ل  أْذَْن ل،.  نخم ونهض إله، هسول هللا  جج  ع حدى لقه،  ي الحجتة  أخذ وحج

 وهللا مأ كهاك كندهي كو يجْنِول هللا وك قأهدة.  قأل  ج دك ألومس وأهلل »هااى، ثب جبذن جبذةً شنينةل وقأل  
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تة ككبه ^ل  قن سمممم عتج قواً لب كسمممم ع مثح، قق.  كبَّت هسممممول هللا وهسممممول، ومأ ج َت و، مس دنن هللا
وا ونسممالم ح وة  ^دتف كتم البهت وهأ كن، قن كسممحب. وكفتق كصممحأب هسممول هللا  مس مكأنهب ذلكل وَدوم

ويند فأن ل، مس دنون. ول أ كسحب د ت نول جبتيم  قأل   ^ود تل ودح وا كنه أ سه نعنأن هسول هللا 
 ونسالم د ت.قن اسدبشتنأ 

قأل الواقن    حنثني مح ن وس دبن هللا دس د ، اوس شممممهأب الوتت  دس سممممعهن وس ال سممممهىل قأل  
كسممحب د ت وعن كهوعهس هجالً ودشممت نسمموةل   أ تو إا كن كسممحب حدى ظهت اإلسممالم و كة. حنثني مح ن 

قأل  ختت د ت  وس سمممعن  ثنأ إسمممحأق وس يوسمممل األأهق  حنثنأ القأسمممب وس دث أن دس كن  وس مألكل
مدقحنا السمممهلل  حقه، هجم مس وني أتتة  قأل  كيس كع ن يأ د ت؟ قأل  كهين كن كقدم مح نا. قأل  وتهل 
بَْوَ .  قأل ل،  ك ال كالك  كأمس وني تأشممممممب ووني أتتة إذا  عحت ذلك؟  قأل ل، د ت  مأ كهاك إا قن صممممممَ

ى د ت مدذمتا حدى ككأت أل ودننت أ دحى كخدك وخدنك؟  قن صممممممبآ وكتتأ اينك الذ  كنت دحه،.   شمممممم
خبأب وس األه  ه ممممي هللا دن،.  ح أ سمممم ع خبأب ِح ه د ت كواهي  ي البهتل  نخم دحهه أ  قأل  مأ 

ل  قأا  حني  كحنثنأن وهننأ.  قأل  لعحك أ قن «ط،»تذن الههن ة الدي س عدهأ دننتب؟ قأل  وتأنوا يقتكون 
أن الحق  ي  هت اينك؟ قأل   وثى دحه، د ت  وط ، وط أ صمممممممبأك أ؟  قأل خدن،  كهكيت يأ د ت إن ت

ى وجههأل  قألت وتي  ضممممبى  يأ د تل  شممممنينال  جأء  كخد،  ن عد، دس أوجهأ  نفحهأ نفحة وهنن  نمَّ
إن الحق لفي  هت اينك. اشممممممهن كا إل، إا هللا وكن مح نا هسممممممول هللا.  قأل  كدطوني تذا الكدأب الذ  

ل  قب «ا ي سممممممم، إا ال طهتون»يقتك الكدىل  قألت كخد،  إنك نج ل وإن، دننتب كقتؤن. وتأن د ت 
إل، إا  إني كنأ هللا ا»حدى اندهى إلى قول،  « ط،» أ دسمممم كو كو مممأ.  قأم  دو مممأ ثب كخذ الكدأب  قتك 

ل  قأل  الوني دحى مح ن.  ح أ سمم ع خبأب ه ممي هللا دن، قول د ت «كنأ  أدبنني وكقب ال ممالة لذتت 
  لهحة الخ ه  لكل  نن، قأل ^س البهت  قأل  كوشت يأ د تل  نني كهجو كن ككون ادوة هسول هللا ختت م

 «. الحهب كَِدوَّ النيس وع ت وس الخطأب كو وع تو وس تشأم»

 ي الناه الدي  ي كصمممم ال مممفأل  أنطحق د ت حدى ككى الناهل ودحى وأوهأ  ^قأل  وتأن هسمممول هللا 
.  ح أ َهكَْون َوِجحجوا من،ل  قأل ح وة ه ممي هللا ^نأس مس كصممحأب النبي ح وة ه ممي هللا دن، وطححة و

حهن ذ  ^دن،  تذا د ت.  نن يتا هللا و، خهتا يسممممحبل وإن يكس  هت ذلك يكس قدح، دحهنأ تهنأ. قأل  والنبي 
 أااخم يجوَحى إله،ل  ختت حدى ككى د ت  أخذ و جأمع ثوو، وح أىم سممممهف، وقأل  مأ كهاك يأ د ت مندهه
لنيس.  قأل  هن. الحهب تذا د ت وس الخطأبل  أَِدوَّ و، ا حدى ينول وك مس الخو  والنكأل ت أ نول وألول

قأل الواقن   تذا كثبت مأ س عنأ  ي «... د ت  كشهن كنك هسول هللا. وكسحب ثب قأل  كختت يأ هسول هللا
 «.د ت...

الناه الدى وأل ممفأ ا مو ممع ل،  وكول مالحظة نختت وهأ مس تذا النت كن كسممأؤل جعهق دس حقهقة
ألن التواية الدألهة قن ذتت  كنهأ تى  عال ااه األهقب وس كوى األهقب. والواقع كن لهذن ال الحظة االدهأ 
الخطهتةل إذ ككشمممل متة كختي كن جعهق ا يحسمممس القتاءة كو كن، يدخطفهأ كخطفأ ت أ احظتج مس قبم 

منأتج النقن »لحشمممممه  حسمممممهس ال تصمممممفى مس تدأوى دس  دحى ا. مح ن مننوه  ى الف مممممم الذي دقنك،
ية الدى كعوو إسمممممممالم د ت إلى «. العتوى الحني  ثأنهةل وتى األتبل كن البالذهي ا يت ض التوا وال

قتاءك، آيأ  مس القتآن الكتيبل وم يؤمس و مممحدهأ ك أم اإلي أن حسمممب أ سمممنتي وعن قحهم. وإنى ألكحني 
مس البالذهي كومئ مجتا إي أء إلى كن، « نح ة»كو ت سممممة كو حدى جعهق كن ينلنى دحى ج حة كو تح ة 

يت ض كحك التواية. وتهل يت ضمممممهأل وقن كوهاتأ ونل ال تة متكهسل ثب دقى  ى نهأية تالم، دحى تم 
مأ قأل، دس د ت و أ  ه، تأكأن التوايدأن وأن، كصيه مأ س ع،  ى تذا ال و وع؟ دحى كن ال ستحهة ل أ 

إلسنأا الذي سأق، جعهق تو إسنأا التواية الدى ينكتتأ ويومئ إلى كن الواقني ينكتتأ كند،   وال  نن ا
تو كيضمممممممأ. كمأ الخبت الذي كوهان تو وأددبأهن التواية الدى يقبحهأ البالذهي ويت ض مأ دناتأل وتو  

ثنأ حن»ل  هذا إسممنأان  «كسممحب د ت وس الخطأب ه ممي هللا دن، وعن كهوعهس هجالً وإحني دشممتة امتكة»
. ثب إن «دبن هللا وس مح ن وس كوي شممهبة  ثنأ دبن هللا وس إاهي  األوا   ثنأ ح ممهس وس تالل وس إسممأف

 تذا الخبت ا يدعأهض وحأل والتوايدأن األختيأن الحدأن سأقه أ البالذهيل وم يدكأمالن  الخبت ونيجأأنل 
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أ كن ا نح   متة كختي وأينينأ ل سوالتوايدأن الدألهدأن ل، و أ  هه أ مس كف هال  وكو هحأ . وتكذ
ا. جعهق ا يحسممس القتاءة كو دحى األقم  ا يحسممس الفهب. وتذا إن لب يكس يدع ن الدنله  كع نال وتو مأ 

 ا كسدبعنن كونا.

والعجهى كن يدهب جعهق اوس إسمممحأق ويودب كن،ل لدشمممهع، وخضمممود، لضمممغق العبأسمممههس الذيس تدى 
نن لبنى تأشممبل وخ مموصممأ العبأسل اوها  ى ح أية النبى كتبت تثهتا السممهتة النبوية  ى دهنتبل قن كسمم

ك. وتذا الكالم قن سمممممممبق كن قأل، ا. مح ن دحى متاال الذي 252مس الواقع كقتوأ إلى ونى العبأس رأ
القأتتية « ال  مموه»هاا ج دحه، و نهن ج تم مأ قأل، ت سممة ت سممةل ونح ة نح ةل  كدى مقأا  ى مجحة

قهت إلى هو، كعألى وأن، يتتب، ويكفتنل إذ اكهب ا. متاا اوس إسمممممممحأق نف  ااكهأمأ  يدهب  ه، العبن الف
وكااه دحى ذلك هسألد، مس كولهأ إلى آختتأ. ولست كاهي كتأن كتاين جعهق لكالم متاا مجتا م أا ة 
كم اطحع دحى مأ تدى التجم  أخذن اون كن يشمممممممهت إله،. ذلك كن كحك األطتوحة ا كظهت وهس متاجع 

 هق. وندتك تذن النقطة لحبأحثهس يحققونهأ دحى مهم. جع

. ل أذا؟  وسمممواء تأن جعهق قن كخذ مس متاا كو لب يأخذ  ألكالم الذي قأل، تول  ى الحقل كنطعل مأسممم ل
ن ج  ه، ل الذي  ن«إوطأل القنبحة النووية ال حقة دحى السمممممممهتة النبوية»لقن سمممممممبق كن كثبتم  ى تدأوى  

فنهنا لب يدتك  ههأ مو عأ لثَْقى إوتة اون كن ينسف،ل كن اوس إسحأق دألب  أ م كطتوحة النتدوه متاا ك
ا ينول إلى تذا ال سدوي الواطى الذي يحأول جعهطنأ كن ينول، إله،ل مدجأتال كن تنأك دح أء تتامأ ا 
ْون كن يعهشمموا كذنأوأ لبعض الجهأ  تبعض النأس وينعقوا و أ ينعق تؤا ء يبهعون  مم أىتتب وا يت ممَ

و،. ووتتنت دحى ذلك و أ قأل، القنمأء األثبأ   ى اوس إسحأق ودح ، و ضح،ل وتذلك ال سدشتقون. ت أ 
لفتم ااندبأن إلى كن العبأسمممههس شمممىءل والشمممهعة شمممىء آختل وكن، تأن وهس الفتيقهس دناوة محدهبة طوال 

 الدأهي  مس كجم إه مممأء الدأهي ل  ال معنى إذن لحقول وأن كشمممهع اوس إسمممحأق ال ودوم قن جعح، يويل
 العبأسههس. 

ثب ا نن  كن اوس إسممحأق لب يسممنن ح أية النبى إلى العبأس وم إلى كوى طألى. ت أ ا ينبغى كن يفوكنأ 
مأ تدب،  ى سمممهتك، مس كن كوأ طألى قن مأ  دحى ايس قوم،. ك حو تأن التجم يكدى الدأهي  تى يت مممى 

شهخهب  ى دهن النبى ت شب كتأن ي هت  أ تا وألنيس الذي ككى و، اوس كخه،؟ وِمثَْم ذلك قلْم  ه أ تدب، ونى تأ
دس كوى لهىل إذ تأن يسمممدطهعل مأ اامت األموه سمممأىبة إلى تذا الحن وتأن ي ألئ الهأشممم ههس ت أ يودب 
جعهقل كن يجْنِخح، اإلسالم. ومأذا  ى ذلك؟ ومأ الذي تأن سهدكحف،  ى تذا كتثت مس جتة قحب ا هاحت وا 

ن كن يقأل إن كوأ لهى قن كسمممحب وسممموف ينخم الجنة؟ كمأ العبأس الذي يند ى جأء ؟ و مس يأ كتي يضمممته
ْسِحب  ى سهتة اوس إسحأق إا  ى  دي مكةل مثح،  ى ذلك مثم كوى سفهأن.  أي  ضم  إله، العبأسهون  حب يج

وأ إلى العبأسممههس؟ تذلك   أ قأل، اوس إسممحأق و مموع  ى تذا ال  ل،  ى تذا وحه  يدخذن اوس إسممحأق مدقتَّ
قن قأل، دتوة والوتتي  ى تدأوهه أ مس قبم  ى الع ممممت األمويل كي قبم العبأسممممههس. ت أ كن اوس حوم 
واوس دبن البت  ى تدأوهه أ دس السمممهتة النبوية قن قأا نف  الشمممىءل وتأنأ يعهشمممأن  ى األننل   ى ظم 

أن وتمأنمأ يتيمنان الدقتب مس ونى حكب ونى كمهمة. ك دتي جعهق يجتؤ دحى القول ومأنه مأ تمأنمأ يدشمممممممهعم
العبأس؟ وم إن، تو نفسممم، قن شمممهن وأن السمممهتة ه ب تدأودهأ  ى دهن ونى العبأس ا كنأل تثهتا مس كجناا 

ك.   أذا يتين كتثت مس تذا تى يكل َ ْتب لسمممممممأن، دس اوس 261األمويهس وا كنألهب وسممممممموء تبهت رأ
 إسحأق وا يفدتي دحه، األتأذيى؟

ية الدى ا دتاتأ وعض شهأطهس كوهوأ  ى الفدتة األخهتة أاد هس كن القتآن لب يكس كمأ وخ وأ الفت
دأ  لذي يود ، ال سمممممممح ون ونحو قتن ون ممممممملل إذ اخدتد، العتب اخدتا ل، ا عن نوو ل، وجوا إا و
واخدتدوا مع، شممممخ ممممهة مح ن وكأهيخ، وكأهي  الفدوك والخحفأء األهوعة وخحفأء ونى كمهة كيضممممأل  حب 

هق مأ يقول،  ى التا دحههأ إا كن ال سح هس تأنوا يدحون القتآن  ى ال الة ونلهم كن، تأنت يجن تشأم جع
ك. كهكيدب الكتم 24تنأك مسمممممأجن  ى الكو ة منذ دهن أيأال وكختي  ى ال نينة منذ دهن دبن ال حك رأ

 الكو ة قبم البألا الذي يكتمنأن النتدوه جعهق؟ إن معنى تالم، تذا تو كن، لب ككس تنأك مسأجن  ى 
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أيأال وا  ى ال نينة قبم دبن ال حكي ومعنى تذا متة كختي كن دحهًّأ لب يكس ي ممحى ا تو وا هجأل، 
 ى دأصمم ة خال د، ألن ال سممأجن لب يكس لهأ وجوا  ى الكو ة قبم أيأا. ت أ كن النبى لب يكس ي ممحى ا 

دبن ال حك وس متواني وتكذا يكدى  تو وا ال مممممممحأوة ألن ال سمممممممأجن لب يكس لهأ وجوا  ى ال نينة قبم
 الدأهيَ  كسدأذج الدأهي  ذو ااسب الطنأني  هأ لضهعة الدأهي  وكسدأذ الدأهي  مع،ي 

وقن سممبق كن كنأولت تذن الفتية الشممهطأنهة  ى مقأل لى ظهت  ى دنا مس ال واقع ال شممبأتهة قبم دنة 
َكة كَْوِادون»سمممممممنوا  وعنوان  تذا  «.خذون  غجحهون ثب  ى الَخْن نأ مس  و ه أ يحى وعض الفقتا  الدى كه 

 Un Juif nommé Mahomet»ال قألل إذ كصنه طبهى  تنسى معدون اس ، وتنأه هاتأن تدأوأ وعنوان
 L'islamologue Alfred-Louis de Prémare (Les»جممممأء  همممم، كن «   يهوايٌّ اسممممممم مممم، مح ممممن

fondations de l'islam, Editions du Seuil) établit qu'une bataille s'est déroulée en 
683 en Syrie, et non à Médine, ville qui n'existait pas au septième siècle, soit 
cinquante ans après la mort officielle de »Mahomet«. D'après les légendes 
islamiques, j'ai calculé que Médine aurait compté vingt mille habitants, soit autant 
que Paris à la même époque... en plein désert, sans eau et sans agriculture. Creuser 

un fossé autour relève de la fantaisie.» 

وتذا الطبهى ال خبول يشمممك  ى صمممحة وجوا ال نينة ال نوهة ومكة ال شمممت ة والتسمممول وال عأهك 
الع ت وال واقع الدى ااه  هحأتأ  ههأ كيضأ. ولنسد ع كوا إلى الدى خأ دهأ القوا  ال سح ة  ى ذلك 

 Mahomet aمأ يقول، دس و أة التسول دحه، السالم وكولى كوى وكت ه ى هللا دن، الخال ة مس وعنن  
été déclaré mort en 632 suite à une tractation entre Abou Bakr et le calife Omar, 
sans concertation avec Ali, floué alors qu'il dirigeait une armée de la région qui est 
aujourd'hui l'Irak. Pourtant «Mahomet» donne des ordres en 634, 640, 651, 660, 

683, 688, 725, 785, 830, 855.«  

سممممالمل ل حسممممى كوتأم طبهبنأ ال عدون تأن قن كبه اكفأق وهس كوى وكت ود تل دنن و أة التسممممول دحه، ا
ل يقوا  دحى كولى األول حكب ال سممممممح هسل دحى حهس تأن دحى وس كوى طألىل طبقأ لعحب صممممممأحبنأ الحَّنجنهىه
الجهو  وقدهأ وعهنا  ى العتاق  حب يدب الدنسمممممهق مع، وم كب خناد،. ت أ يسمممممخت طبهبنأ ال دهوس مس كن 

ل 640طويم  ى األدوام  مل تأن ا يوال ي مممنه األوامت وعن ذلك لوقت632التسمممولل ه ب و أك،  ى 
مي كتي مس كيس لكأكبنأ تم تذن العبقتية الدى ا 855ل 830ل 785ل 725ل 688ل 663ل 660ل 651

م  مثهم لهأ؟ وأهلل مدى تأن دحىٌّ يقوا الجهو   ى العتاق دنن و أة النبى؟ لقن تأنل ه ممممممى هللا دن، وتتَّ
نأك ل ولب ككس ت^ودغسمممممهح، وككفهن، وا ن، وجه،ل آنذاك  ى ال نينة مع  هتن مس كقأهب النبى مشمممممغوا 

جهو  إسمممممممالمهة  ى كي مكأن  ى ذلك الحهسل الحهب إا جهش كسمممممممأمة وس أينل الذي تأن قن كب كجههون 
لحذتأب إلى حنوا الشممأمل إا كن مو  النبى دحه، ال ممالة والسممالم قن كوقف، إلى حهس. ووألنسممبة لحعتاق 

كي جهش مسممحب. كمأ كن، دحه، السممالم تأن ي ممنه كوامتن إلى  وألذا  لب يحنث كن وط ، حدى ذلك الحهس
ال سح هس إلى مأ وعن و أك، وعن دقوا  حهقم لى القتاء الكتام  تهل تأن تذا؟ ومس يأ كتي قأل، سوي تذا 

 ال خبول؟ 

وتذا التجم يدتك حقأىق الدأهي  ويذتى  هفدتض كشممممممهأء ا ي كس كن ككون صممممممحهحة كونا ثب يبنى 
ن الوصول إله، مس ندأىج يتي كن مس شأنهأ الدشكهك  ى كحك الحقأىق الدأهيخهة.  عحى سبهم  وقهأ مأ يتي

ا حنيكل حهًّأ مس كحهأء امشممممقل لكس ل أذا؟ الجوابل «   ه أ يبنور»ال ثأل   كة دننن تأنتل  ه أ يبنو 
ننأ اآلن قن ك»ثب ي ضمممى مؤتنا «. منينة منخفضمممة»كعنى وأآلهامهة  « مكة»حسمممب أ يقولل تو كن تح ة 

ل كب اخدتادهب  ى «كقتآن»كصمممبحنأ نعتف كن ال سمممح هس األواىمل شمممأنهب شمممأن القََتاىهس األواىم رج ع 
 الشأمل وله   ى جويتة العتب  

Le mot: la mecque est faraméen syrien, et signifie ville basse, désignant  
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probablement un quartier de Damas. On sait maintenant que les premiers 
musulmans, comme les premiers corans, et la vie de Mahomet, furent inventés en 
Syrie, et non en Arabie...La Mecque n'existait pas, car on n'a jamais vu des milliers 

d'habitants s'installer dans un désert aride sans eau ni cultures . 

لقن كوتم سممهأاك، الدأهي  إوتامأ وكصممنه  تمأنأك، وأن مكة لهسممت مس منن جويتة العتب وم مس منن 
الشممممأمي  أنظت وأهلل دحهك كيهأ القأهئ تهل يجْكدَى الدأهي ل وتهل يتين وعض النأس كن يحكه وا كتواءتب 

شمممممنككب هللا تنأ مدخحفهسي نأ ال جنونة  ى كغههت حقأىق،ل وتهل يتينوننأ كن ندأوعهب دحى تذا الدنطعل وإا
؟ ول أذا سكت النمشقهون دس  يأ قتاىى الكتامل لو تأنت مكة حهًّأ مس كحهأء امشقل  أيس ذتى ذلك الحىه
تذا الدويهل الذي لب يحنث مثح،  ى الدأهي ل ووخأصمممة كن، يسمممحبهب الشمممتف ال د ثم  ى كن والاتب تى 

واألمويون منهب وألذا ل دحى مأ قألد، كقالم  متتو اإلسممالم وم ممنهن؟ وتهل صمم ت كحفأا القتشممههسل
ال ؤهخهس وتدى السممهتة ال ويفة دس كجنااتب ودس معأااكهب لحندوة الجنينة م أ يشممههت وهب ويفضممحهب 
تذا  عألب إلى  تأنوا يحدحون والا الشمممممممأم  حب ينبههوا ال لذيس  عألب؟ وكيس ذتى التومأن ا تم كهجأء ال  ى 

ب وال سح ونل دحى األقم مس وأب ااندقأم والحتب ال عنوية والندأىهة الدويهل الوقي الذي مأهس، العت
وعن كن خسممتوا الحتب العسممكتية والسممهأسممهة؟ ومعتوف كن الشمموام لب يسممح وا تحهبل وم وقى منهب حدى 
اآلن تثهت مس الن ممممأهي والههوال  كهل يسممممكدون دحى مثم كحك الفعحة العجهبةل وتى  تصممممة لفضممممي 

الاتب وكَكَْوتب ونيسه  هت النيس الذي يعدنقون،ل ولسمممممممأن  هت الحسمممممممأن الذي تأنوا تؤاء الذيس  دحوا و
يدكح ون،؟ ول أذا لب يدكحب وي مممممممنع وألحقهقة واحن مثم ثهو أن الكأكى البهونطى الذي ككى وعن د مممممممت 
التسممول وبضممعة دقوا له  إا وكخذ دحى دأكق، محأهوة اإلسممالمل ونا مس نسممبة األتأذيى إلى التسممول 

لكتيب وكصمممحأو، دحى دأاة ال بشمممتيس؟ كتي تم مس ال  كس كن يدب كويهل شمممىء مثم تذا ثب كسمممكت ا
الننهأ تحهأ دن،  ال كدكحب وا كعدتض كو ا كبني دحى األقم شممممممكًّأل إلى كن تمه دحهنأ الطبهى الفتنسممممممى 

د أاا دحى كوتأم ال أ ون وعن كهوعة دشممت قتنأ مس الومأن  عنل الو ممع ال أىم؟ وادد أاا دحى مأذا؟ اد
 ى اآلهامهة « مكة»مأ كنول هللا وهأ مس سممحطأني ثب مأ اخم ال عنى الذي ينده،ل صممواوًأ كو خطأًل لكح ة 

«  مكة»منينةً  ى جويتة العتب؟ إن تالم، يوحى وأن تح ة  ى كن ككون كحك ال نينة حهًّأ  ى امشمممممممق ا 
 ي كن، ا يفق، شه أ وأل تة  ى مو ودنأل لهست دتوهةل وتو سخل آخت مس سخأ أ  التجم الذي مس الوا

وم ينقم مس تدى وعض ال سممممممدشممممممتقهس مأ يوا ق توان اون دقم كو  هبي  أآلهامهة والسممممممتيأنهة والكحنانهة 
واألشمموهية والعبتية والحبشممهة...تم تذن الحغأ ل َمثَحهأ َمثَم العتوهةل لغأ ل سممأمههةل وألضممبق مثح أ نقول إن 

إلسمممبأنهة تى لغأ  اكهنهةل كْي لغأ  كفتدت مس الحغة األم واسمممدقحت ونفسمممهأ. ودحى الفتنسمممهة والطحهأنهة وا
تذا  ألقول وأن تذن الكح ة ال وجواة  ى لسممأننأ العتوى كو كحك لهسممت دتوهة وم سممتيأنهة مثال كو آهامهة تو 

ن و، الدحبه  دحى القأهئ العأايه الذي ا يعتف شممه أ دس ال و مموع تنأك كي  ل إذ له  ى الواقع تالم يجْق ممَ
الهم دحى كن ذلك صممحهيل  ضممالً دس كْن له  تنأك مس معنًى ألن كجْخدَته العتوهة اون كخواكهأ السممأمهأ  

 وأألخذ دنهس ونا مس القول ال نطقى العأقم وأنهأ كشد م دحى تذن األلفأظ ت أ كشد م دحههأ كخواكهأ. 

ا مكة إلى كنهأ كقع  ى وااه جنيى  هت ذي مأء والعجهى كن الطبهى الفتنسى ال خبول يتجع إنكأهن وجو
وا أهع. لقن نسى ال جنون كن أموم تأنت وا كوال تنأك طول الوقت يشتب النأس ويسد نون حأجأكهب 
األختي مس مأىهأ  دكفههب تب و ممممممهوف التح س وح ن هللا. وتذا كمت قن شممممممهن و، ال سممممممدشممممممتقون الذيس 

ت وأنهب مسمممممح ون وتدبوا دس البحن األمهس. وحدى اآلن ا كوال اسمممممدطأدوا ااننسمممممأس وهس الحجهج والدظأت
ال نطقة ال حهطة وهأ واايأ  هت ذي أهع. ومأ أال النأس تذلك يقطنونهأ ويحبون العهش  ههأ حدى اآلن 
ه ب شنة حتاهكهأل وسهظحون يفعحون ذلك إلى مأ شأء هللا. ودحى كي حأل  حه  العهش  ههأ وأل عووة الدى 

ة  ى منأطق اإلسكه و وا وواحن دحى ال حهون منهأل ومع ذلك  دحك ال نأطق كعجه وألسكأن ويحبهأ دحههأ الحهأ
أي  بًّأ َج ًّ  كتحهأ حج
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لقن  أ  ذلك ال خبول كن األصممممم  ى األخبأه د ومأ كنهأ صممممأاقة مأ لب يقب الهم دحى دك  ذلك كو 
ْك  ى النف  شىء م أ س عدْ،ل  عننىذ يشك اإلنسأن  ه أ  ق وحغ،ل وحقه ل، كن يشك.   أ الذي  ى الخننيَحج

كو  ى وجوا مكة كو ال نينة م أ يبع  دحى التيبة؟ لقن تأن كحتي وهذا ال جنون كن يذتى  هقتك كوا 
قبم كن يدهوه تم تذا الدهوه. تم ي كس كن يد مموه دأقم كن، لب ككس تنأك  ى والا العتب قبم اإلسممالم 

بدأ دفأهيدهأ وعننل ثب لب يبن كحن اتشمممد، رووخأصمممة مس سمممكأنهأ الجنا منينة اسممم هأ مكةل ثب نبدت تكذا ن
الذيس لب يكس لهب قبم ذلك وجواك مس تذا الدتاث الغويت الهأىم الذي ينوه حولهأ شممممعًتا ونثًتا وكأهيًخأ 
وايًنأ وكنسمممممممأًوأ والقأىم وأنهأ طول د تتأ تأنت موجواة  ى جويتة العتب؟ ككتي الذيس كنشمممممممأوا كحك 

ة وكَكَْوا وألنأس وو مممممممعوتب  ههأ اون كن يؤخذ لهب هكي قن كلوقوا اصمممممممًقأ دحى ك واتهب إلى كن ال نين
انط سممت ذاتتكهب ولب يعواوا يعت ون شممه أ دس كصممحهب كو   ممحهب وا دس كصممم منيندهب كو   ممحهأل 

تأنوا  س عنن ذلك ه عوا الالصق وس حوا لهب وألكالم؟ وتم  عحوا ذلك كيضأ مع الن أهي والههوا الذي
يعهشون  ى جويتة العتب قبم اإلسالم ثب كب إجالؤتب دنهأ وعنن؟ كتي ل أذا لب يفدي كحن مس تؤاء   ، 
 هفضمممي ال سمممدوه ويكشمممل الويل والدويهل؟ ومأذا نقول  ى وطحه وس الجغتا ى الهونأنى القنيب الذي 

  ل ومأاةxcولة أرتدأب ولهب مويت دس سمممممممهتة التسممممممم« Macorabaَمكجَتوأ  »ككحب دنهأ وسممممممم أتأ 
«Mecca »  ى الطبعة األولى مس «The Encyclopaedia of Islam» ،ك؟ ومأذا ن مممممممنع مع مأ قأل

تهتواو  دس الال ل إحني اآللهة الوثنهة الدى تأن لهأ صممممنب  ى تعبة مكة قبم اإلسممممالم رولهب مويتة 
ل الذي أاه والا الحبشممممة كBruceرك؟ تذلك مأ الع م إأاء مأ ذتتن التحألة األوهوى وتوس cii- ciiiأ

 ى القتن الثأمس دشت ال هالاي مس كن األحبأ  يتوون  ى كواهيخهب كن كوتتة ق ن مكة ثب اهكن دنهأ 
ل أ كصأب جهش، مس ال تض الذي ي فون، وألجنهي ردبأس مح وا العقأاة مطحع النوهة تدأب الهالل 

أويم اآلثأهي ال شمممهوه يتا  ه، ك؟ و ضمممال دس ذلك  ث ة وح  لكت75ة 213مة العنا 1968ايسممم بت 
دحى تأيدأنى ال سممدشممتق اإليطألى ومأ يذتى إله، مس إنكأه ونأء قتيش لحكعبةل ويؤتن كن مأ وصممحنأ  ى 

ك. وتنأك كيضمممممممأ تدأب 76تدى الدأهي  دس تذا األمت صمممممممحهي ا شمممممممك  ه، رالعقأاة مطحع النوهة 
اىهم  ى مكة خالل د مموهتأ الجأتحهة لح سممدشممتق الهولنني اوأي يحأول كن يثبت  ه، وجوا ونى إسممت

ل ت أ تدى  ى نف  ال و ممموع ال سمممدشمممتق البحجهكى امن  «Die Israeliten zu Mekka»دنوان،  
. ولب نسمممممم ع وأحن سمممممموات أ مس ال سممممممدشممممممتقهس كو  هت «Les Juives à la Mecque»تدأوأ دنوان، 

أ  ى إقحهب الحجأأ كثنأء الجأتحهة ال سمممممممدشمممممممتقهس م س يؤو، وكالمهب كو ا يؤو، يقول إن مكة لب يكس له
 وجواي 

ه كن يفكت الحكأم العتب وعن اإلسمممالمل ووعن  وَّ ثب ل أذا يفعم العتب وعن اإلسمممالم تذا تح،؟ وتم يجدَ مممَ
َحْوا يسمممبحون  ى وحوه الغنى والدتفل  ى إنشمممأء منينة مثم مكة  ى قحى الجبأل وال مممحتاء  كن كَ مممْ

 هت موجواة ونأء دحى  ت مممممهة تذا ال خبولك وحه  كنعنم حه  يشممممميه ال أء ردحى كسمممممأس كن أموم 
ى آلوأىهب أوها ووهدأنأ  ْون وعن ذلك تح،ل وتب ال سمممح ونل كن يجْنسمممَ الوهادة وال مممنأدة؟ ثب تهل يَْت مممَ
كنهب حأهووا القتآن والتسمممول الذي ككأتب و، وحأولوا القضمممأء دحه، ودحى ادوك،ل وم وصمممم األمت وهب 

والدخحت من،  نها و هحة؟ ومس ال جنون الذي سمممممولت ل، نفسممممم، وأاندقأل إلى كن  كتوا يومأ  ى قدح، 
مثم كحك ال نينة اون كن يكون تنأك جأذب مس كي نوع يَْهِوي وفؤاان إلههأ حدى وا ذتتيأ  الطفولة 

 وال بأ وتونهأ موطس األجناا؟ إن تذا لهتاء جنونى يبع  دحى السختية مس صأحب،. 

 Le mot» مخبولنأ دس مكة نجنن  ى تالم، الدألى دس يثتبل إذ يقول  ونف  الشمممممممىء الذي قأل، 
medina (s'écrivant mdn) est un mot araméen syrien, et signifie district, dans la 

région de Madian (s'écrivant aussi mdn) en Syrie .» وت أ قضى قضأءن ال بتم  ى كمت مكة
ْحنَثة النشأة وعن اإلسالم ا دتيقة الجذوه قبح،ل نتان تنأ تذلك  حكب دحههأ كن ككون شأمهة ا  دتوهةل ومج

َ نه وا يجَتاه وأن ال نينة تى كيضأ ذا  كصم شأمىل وكن اس هأ آهامىي ونف   ي نه حك ، الذي ا يج
 م قالتاوا الدى كوهانأتأ دحه،  ى كختيفأك، التقهعة دس مكة ككفى  ى التا دحى كختيفأك، تنأ الدى ا ك
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دنهأ هقأدةي ونوين دحى ذلك كن وطحه وس وإسممممممطفأنوس البهونطى قن تدبأ دس ال نينة وسمممممم هأتأ  
«Yathrippaرمأاة« يثتب»ل ت أ كشممممممهت إلههأ النقو  ال عهنهة وأسممممممب «  يثتوَأ«Al- Madina » ى  
«The Encyclopaedia of Islam» .ك 

القتن الثأل  قبم ال هالا كدحنث دس وجوا  ووأإل مممممأ ة إلى تذا  نن ث ة تدأوأ  يهواية شمممممأمهة مس
يهوا  ى منطقة خهبت ومأ حولهأل وإن كنكت  دحههب طتيقة م أهسمممممدهب لنينهب رإسمممممتاىهم ولفنسمممممونة 

مة 1927كأهي  الههوا  ى والا العتب  ى الجأتحهة وصمممنه اإلسمممالمة لجنة الدألهل والدتج ة والنشمممتة 
وجوا يهوا قبم اإلسممممممالم  ى كحك ال نأطق و أ  ههأ  كل وتو مأ يدسممممممق مع مأ يقول، ال سممممممح ون دس13

يثتبل تؤاء الههوا الذيس لب يعن لهب كثت تنأك وعن ذلكل   أ الذي ين ع ال سح هس يأ كتي إلى القول وأن، 
تأن تنأك قبم اإلسالم وجوا لحههوا  ى يثتب إذا لب يكس لهذن ال نينة وجوا  عحى حسب أ كودب كختيفأ  

كى يدنأول وجوا الههوا  ى ال نينة قبم الندوة الطبهى الفتنسمممممى؟  ِويْنسمممممِ وث ة تدأب لحعألب الغتوى ِلسمممممْ
. ت أ يدحنث إستاىهم ولفنسون البأح  الههواي  ى تدأو، «Die Juden zu Medina»ال ح نية اس ، 

وِهاًا كقوال  السممممممممألل الممذتت دس وجوا الههوا  ى يثتب ومممأ حولهممأ حممنيمم  ال وقس ك ممأم اإليقممأنل مج
سممدشممتقهس  ى ذلكل ومسممدناًّ مس وعض كسمم أء القبأىم والشممخ ممهأ  واألمأتس والح ممون واآلوأه ال 

-16 ...81ل62 -61الههواية دحى سممبهم ال ثأل دحى كن مأ يقول، العتب دس تذا ال و مموع صممحهي ر
كل  ضمممال دس كن، ا ينكت شمممه أ البدة م أ كقول، ال  مممأاه اإلسمممالمهة دس الحوااث الدى جت  تنأك 17
 هس النبى دحه، ال الة والسالم ووهس ونى إستاىهم. ومأ تذال ه ب ذلك تح،ل إا َ ْهضل مس  َْهضيو

ووعنل  نن تشأم جعهق تو مثأل صأهع مس كمثحة تثهتة كحأصتنأ مس تم نأحهة دحى البكش العح ى الذي 
نأ هأم ال ه، وإلى صمممممممأحب، وإي فت األنظأه إل ل، وكجْنفَ  ال وامهت لح ن، دبقتي له  ت ثم كجْقَتع الطبول  س ك

دبقتيد، شىءل ومأ تو  ى الواقع سوي تأكى مدوا ع القه ةل إا كن آلة اإلدالم الجهن هة كع م وكم وسهحة 
دحى كضممخه ، وك ممويتن لح شممأتنيس دحى كن، د الق تى ينشممت الهح  الذي ينشممتن  هظس القتاء كنهب ونأاء 

قع األمت تأىس مسممممممكهس طبقأ ل أ هكينأن دحه،  ى تأكى نحتيت ذي دحب  ويت ومنهج قنيتل مع كن،  ى وا
 كسحوو، وك كأهن ومنهج، له   ى َجْعبد، إا تم هكيه  طهت. وهللا ال سدعأني
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وقد كتب أحد طالب الدكتور نصررت ليقا ىف ب ضيا التدتدتىفي تتنام هدأ أح حا الدكتور هم التيقوهىفي الت  

طىفلب التذكورو واسررتأ نور أضو هدتم  لحتىفجهىف هوضرروتىفي أضحىف أ ققا و و و هىف كىفح توقيأ ب التق. ق قىفا ال

الدكتور نصت لاس هتخصًصىف يف الدراسىفي ال تآناةو ض  يف تقم القغةو ولكدأ أقحم نفسأ يف لخصص غات لخصصأق »

شأح ك  هم تتحدث يف غات فدأق وسأحد ك تم واقية جتي يل شخصًاىف هيأ يف ذلكو إذ أندي  لذلك أل  ضىفألتىفجاب 

ضتم أوا دفية تدرس لهىف صت كتىفضأ   كدت  ضيد تودلأ هم الاىفضىفحق ومل تكم الكتىفب قد طنع « هفهوم الدص»الدكتور ن

 16ضيدو وإنتىف كىفح هجتد هذكتاي هكتوضة تىل اآللة الكىفلنة )نيم اآللة الكىفلنة ولاس الكتناولتو ف د كىفح ذلك هدذ 

ْسدِد إلاأ لدرتسهىف ض سم ا«تقوم ال تآح»تىفهىف(ق ودرسأ لدىف ضتم هىفدة  لقغة اليتضاة ضكقاة اآلدابق كتىف درس لدىف و التي ُأ

كو ض  ك  ت ام هم « تقوم الحدتث»هىفدة  هىف هم قن ق وو أقوا ذلك تىل سررنا  التخت  والتي مل تكم  و نفسررأ َدَرسررَ

صهىف تقاك  كىفح الدكتور قد قتر تقادىف كتىفب  سىفق فجت » وضيا أجزاء هم كتىفَضْي « النىفتث الحثاث»ذلك لقحىفد ة التي 

النىفتث »ألمحد أهامققق وكىفح الدكتور تشررتك كالم أمحد أهام وتتجدب شررتك كتىفب « ضررح  اإلسررالم»و« اإلسررالم

التواتة لخىفلف الشررهىفدة يف شررت  »و حت  قىفم إلاأ أحد اإلخوة وسررألأ أح تشررتك لأ تنىفرة يف النىفتث و ي  «الحثاث

صد أهنىف «ق الحتتة والذكورة وليدد التاوي شىفكت رمحأ اهللق وألح و ذه الينىفرة وردي يف الهىفهشق أق شاخ  هم كالم ال

شتك  شهىفدةو ف د قىفم ض صالً هىف  ي التواتة وهىف  ي ال الدكتور كىفح تتى الينىفرة لقتتة األوىل يف حاىفلأو وألنأ و تدري أ

ىف فتىف  الينىفرة تىل أح الشررتو  الثال ة التذكورة  ي هم شررتو  التواتةو ولاسررت هم شررتو  الشررهىفدةق وكدت جىفلسررً

ص  درجة يف  لحتقت الجقوسو صدر ألق سع ال شهد أح الدكتور كىفح وا س امق وأ صحح لأ  ذا الفهم ال ف تت أل

هدىفقشة لالهاذهق أصت تىل قولأو فأردي أح أفّصقهىف لأ واحدة فواحدةو ف قت لأ  شت  الحتتة غات هوجود يف التواتةو 

ىفق والطتتف أنأ مل ضم  تخطت ضنىفيل وقتهىف إو هوايل تند اهلل وهوجود يف الشررهىفدةوق فأصررت تىل أنأ هوجود يف التواتة أت ررً

و أي لحترواق ولو َضُ وا تناًدا لتىف ُقنَِقْت رواتتهم! فقم ُأطِ  الجداا هيأ وانت قت إىل الشت  «هوايل»تنىفس فىفحتج ضأهنم 

ة ئشررالثىفين  الذكورةو وذكتي لأ أح التحدِّ ىفي هم الدسررىفء تت ح ضتتانهم التجقدايو وتىل رأسررهم أم التنهدام تىف

سط  وقتوح الظالم وح و  التتأة إىل آخت لقك الطدطدة  صور الو ضتة تم الي  هحىف
ّ
ضي اهلل تدهىفو فتاك تق ي ت  ر

التي و تالقة لهىف ضتىف كدىف نتحدث تدأق ويف أ دىفء هحىفضررتلأ لقك لتيت يف ذ دي نصرراحة هم شرراخي  أنأ قىفا يل أو 

سرردىًف أو َقْدًراو فنىفدري ضىفلجقوس وتزهت تىل أح أذ ب إلاأ يف  أنصررح أحًدا أضًدا تىل الت و وسررّاتىف إح كىفح أكنت هدي

ستفهم الجىف  و ولاس  سقوك الت سقكت  شت  الثىفلث و شتة يف ال ضتةق وضىفلفي  كىفحو ودخقت هنىف هكتنأ ضيد التحىف

شت ق فنىفدر إىل ال وا إح كثات هم اليقتىفء ) كذا!( تتف وح أحىفدت  ثسقوك الدد التتحديو ف قت لأ  و أفهم  ذا ال

اآلحىفد وو تأخذوح هبىفق ومل أرد أح أخوض يف جدا أتقم أنأ لم تدتهي لشيءو فسألت ضنتاءة  و   الشاخ شىفكت الذي 

كتب  ذا الكالم هدهم؟ و دىف لغات لوح وجهأ وفهم تنىفرة الشرراخ أخاًتاو ف ىفم ضيكس الكالم وادت  أح هىف ت لفا 

صتفتق  ذه الحىفد ة أوجد شكتلأ وان ً ىفو ف شاخ كىفح غىفه صقة ضكتب التتاث ال ي تددي ت ادىًف أح الدكتور هنتوي ال

وأنأ مل ت تأ كتب تقم الحدتث ض  قتأ تدهىفو وقتأ تدهىف يف أسوأ التصىفدر التي تتكم أح تتيقم هدهىف هسقمق أتدي كتىفضىفي 

ب ث  كتىفه« هشررنو ة»التسررتشررتقام والتسررتغتضامق و ذا هىف أ نتتأ األتىفم يل ضيد ذلكو ف د راك تدرس لدىف هم كتب 

 « لقشايي التتدصت أدوناس وغاتهققق« الثىفضت والتتحوا»
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تىفضة والتألافو هىف كتنتأ إحدى الدىفقداي وأذكتو ضتدىفسررنة الحدتث تم الد   واإلضداو وأةاة ك  هدهتىف ب الك

صاة التأخوذة هم  دىف و هدىف ضي هىف  سىفءاي الد ساف صور ىف أنأ تتقخص ب لتكاب الف الغتضاىفي ب ليتتف التدىفك ول

الد د اليتض   هدىف ج»ضجوار ضياو وكىفح اهلل تحب التحسرردامو فدنهت ب الفصرر  الذى ت دلأ لقتدىفصررّاة ب كتىفض   

شائىف جو تتىف فىفي الدىفقدة التذكورةو و و شخصاة الكىفلب نفسأ وروحأ وإضداتأ الذى تتكب إىل أح  دىف« الحدتث ك 

 لقك الفسافسىفءاي ضطتت ة هيادة فاخقق هدهىف خق ىف جدتدا وتجي  هدهىف شائىف هد شىف لقي  و وهتتيىف لقذو  هيىفق 

ىف قدم هم أتتىفا ض صررد واآلح إىل ضدد آخت هم األغال  والتغىفلطىفيق ل د قدم دق نصررت حىفهد أضو .تدو ضررتم ه

تستطاع أح  و ب لغة ضساطة«الخطىفب»والت صود ضررر«ق ن د الخطىفب الدتد »التتق  لتتلنة األستىفذتةو كتىفضأ التست   

اة وننوي الغفات  اة واليسررق اة والتهقن تفهتهىف شررخص رجي  هدغقق و تفهم ب النداوتة والتفكاكاة والسررتاوطا 

كىفح ىل أح أح ألتحق ضشررتم هصررىفحنة األسررتىفذ الدكتور حت  ب التياب  كىفلدكتور شرروق  ضرراف  م اليند هلل إذا

ساتة أو الف أ أو  سات أو الحدتث أو ال سواء ب التف والتثىفلبو  و الكتىفضىفي أو األحىفدتث الت  لتدىفوا ال  ىفتىف الدتداةو 

ىفب تدت د أضو .تد الخطىفب الخطىفضة أو تقم الكالم أو ه ىفرنة األدتىفح أو الوتا واإلرشررىفدققق و قم جتاق وب  ذا الكت

ك  األلواح واألطاىفم  ك  ألواح ذلك الخطىفب ب ناع اليصررور والنالدو وهم  لدتد  كقأ انت ىفدا هطق ىف تشررت   ا

شىففي  أو هىفلك أو اضم حزم أو الغزاىل أو  سواء كىفح  و الطنتى أو اضم  شىفم أو ال واولجىف ىفيو ودوح اتتنىفر لقكىفلب 

ي ىفد أو هىفلك ضم نن  أو خىفلد هحتد خىفلدققق إىل آخت  نوء الكتىفبو و م ضىفآلومو اضم اليتض  أو الشرروكىفن  أو ال

وإو لحدده هثال ضىفلخطىفب الدتد  الشررين  أو الخطىفب الدتد  ب اليصررت الينىفسرر  أو الخطىفب الدتد  التيىفصررت أو 

ح أو تالح أو لتلىفح الخطىفب الدتد  السرريودى أو الخطىفب الدتد  تدد خطنىفء التسررىفجد أو الخطىفب الدتد  تدد فال

ضتتمق كتىف أح انفتاد الخطىفب الدتد  ضىفلد د قد توح و ض  التتاد تدد أضو .تد  و أح  هم الكتىفب أو الخطنىفء أو التحىف

«(  كتىفضىفيال»توح و ضأح الخطىفضىفي )أو ضقغة التجياام التدغق ام هم أهثىفا دق شرروق  ضرراف ال ىفهع الظىفمل التفتتى  

أى أنأ تاب ذال  فاأ لصرراق ضأ و تفىفرقأق لتىفذا؟ لاس  دىفك لفسررات أهىفه  إو ب أح  األختى ضتتئة هم  ذا اليابق

شتتم وهىف ضيد ىف هم الكتىفب تنكد  صفحة الحىفدتة والي سأو  م انجت إىل الخطىفب الخىفك ضأق وب ال الياب ب الدتم نف

ضوك أح الخطىفب الدتد  ضجتاع أنواتأ هيابو وأنأ خطىفب هتطتم إر ىفض    لكفاتى لحتت   )تىلالكىفلب ضك  و

ال ت  طنيىف( هدغقق رجي  و ت   فاأ وو فكت ض  ن   ولتدتد لقدصرروك لتدتدا آلاىف دوح فهم أو ن د أو لتحاص كتىف 

لفي  الننغىفواي الت  و ت   لهىفو وأنأ إذا كىفح  دىفك فت  ضام خطىفب وآخت هدأ فهو ب الدرجة و ب الدووق فه  ب  ذا 

صتا وو ضقدا ب هجىفا الكتىفضىفي الدتداة التيتام التطقق الذى و ت م ف قك( طنيىف ه« اإلسالهاة)»ستثد  أحدا وو ت

 ش ء هم التدهجاة اليقتاة واون نىف  الفكتى الذى تصدتدىف ضيا ال وم ضىفلجيجية فاأ؟ ألتك الحكم لق ىفرئق
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 ىف أح ب تدكت إنكىفرا هطقنتى الكىفل« ن د الخطىفب الدتد » م هغىفلطة أختىق فف  الصررفحة الثىفناة والثال ام هم 

تكوح أضو .تد قد اهتم الي   الغان  ضشرر ءق و ذا نص هىف قىفاو واإلشررىفرة فاأ إىل ل تتت األسررتىفذ الدكتور تند الصررنور 

صت   ساىفقهىف لا تر ب ت ام تجاب وحسم قىفطع »شىف ام الخىفك ضتتقاة دق ن شىف ام الينىفراي هم  صنور  تدتزو تند ال

ث تىل الغاب ضأسقوب غتتب فاجي  الي   الغان  غىفرقىف ب الختافة واألسطورة هع ب الت دهة تهجم النىفح»غتتب  

سىفس اإلتتىفح شتكىفي «ق أح الغاب أ سىفند  شاخ  و هىف تتيقق ضىفلخطىفب الدتد  الذى  شات إلاأ هوونىف ال وحدتثدىف الذى ت

قتاحىف حدتثدىف لصتتحىف وو ل و وجود لهىف ب الدص التشىفر إلاأ هم« الي   الغان »لوهاف األهواا ضىفإلسالمق وهسألة 

دىف   اد األرض ضخطىفب تكّتس »حاث قق تأ دوح لته هىف ح ت هىف أح لح ق  قك مل تكم ل اة الدصرررب الكنتى ل إح تتق

فىفلحدتث تم خطىفبو ولاس تم الي   الغان ق لكم الشرراخ أراد أح تدسررب لدىف «ق األسررطورة والختافة وت ت  الي  

غاىفضة  فاق   ضأ وضخطىفضأ ب« هىف  و هيقوم هم الدتم ضىفل تورة»ىفحث تدكت إنكىفر الغاب لك  تدل  ضيد ذلك تىل أح الن

ص  الدتم تم الحاىفة والتجتتعو وتم «ققق التدة»و« الكفت» سقطة الدولة وف ص   إلخق وب ليقا أ تىل لفتقتدىف ضام ف

ك تم أدرى إح كىفح ذل وو»خقط الخطىفبو ضادتىف تهدم لشوتأ اليقتىفناة ورضطهىف ضىفإللحىفدققق ت وا كىفذضىف فا اهلل فىفه  

ور و ذا تد قدىف إىل لزتاف تند الصن«ق جه  ضتفهوم اليقتىفناة أو  و ت ىفتف هم خطورة  ذا اولجىفه ضتزتاف التفىف ام

شىف ام وألنىفتأ لقتفىف امو خىفصة اليقتىفناة والتىفركساةو ض  ولزتافأ ل قواا الت  مل ن قهىف ونسنتهىف لدىفو و و هىف تكشف 

 «قىف ب الف تة التىفلاةتم دووي خطاتة ندىفقشه

 ذا هىف ت ولأ نصررت حىفهد أضو .تد هدكتا أح تكوح قد  ىفجم الي   الغان  تىل أى نحو هم األنحىفءو ض  تدف  نفاىف 

قىفطيىف أح تكوح قد ذكته أى ذكت ب كالهأو هع أح ل تتت قسررم القغة اليتضاة ضقداب ال ىف تة الذى أخذ تىل تىفل أ الدفىفو 

صفحة تدأ قد أل  ضدص كالم أضو  صتتحة لقي   الغان ق والكالم هوجود ب ال ضح  .تد ب  ذا التجىفاو وفاأ إدانة وا

صأ   شتة هم الكتىفب الذى ضام أتدتدىفو و ذا ن سة ت سىفد هجم تىل ت»ت وا ل تتت القجدة إح الكىفلب ب ه دهة ضحثأ »ال

سقوب غتتب فاجي  الي   الغان  غىفرقىف ب الختافة واألسطورة هع أح الغا سىفس اإلتتىفحالغاب ضأ لواقع أح وا«ق ب أ

هم أهت  ملسو هيلع هللا ىلصو أى هىف غىفب تدهم هتىف أخنت م ضأ الدن  «تنهدوح ضىفلغاب»الكىفلب مل تتيتض لقغاب الوارد ب قولأ ليىفىل  

الشيت »مل لكم التيتكة )ت صد التيتكة الت  داري حوا كتىفب (  »10النيث والجدة والدىفرو وإنتىف كالهأ ضىفلدص )ك

سىفن  التىفرتخ  لطأ حسام( هي« الجىف ىل صوك الدتداة طن ىف آللاىفي الي   اإلن شيتو ض  كىفنت هيتكة قتاءة الد تكة ال

فة واألسررطورة ضىفلي   الغان   «ق و الي   الغان  الخىفر  ب الختا هىف ت صرررده  فة  قوى» م ت وا ب لفسررات  الختا

 ق«ق  «ققواألسطورة )التتحد ة( ضىفسم الدتم والتتسك ضىفلتيىفن  الحتفاة لقدصوك الدتداة

قد ذكت أوو  تد  فأضو . لأ تىل أى ذكت وأح كالهأ  و تم « الي   الغان »إذح  تأي  نأ مل  كده هم أ هىف أ تىل تكس 

الخطىفب الدتد  لاس إوق  م إنأ  ىفناىف مل تكتف ضىفلحدتث تم الي   الغان و ض   ىفنأ وحط هم قدره كتىف رأتدىفق و ىفلثىف 

ه ضذلك الي   الغان ق فقم نورد شررائىف هم لدّنىفو ض  سرراكوح سرروم نتى هم خالا كالهأ  و نفسررأ هىف الذى ت صررد

 لقدكتور طأ حسام قىفئال إح التشكقة كىفنت ب « ب الشيت الجىف ىل»هيتتدنىف تىل هىف قىفا  و ذالأق ل د أشىفر إىل كتىفب 
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سىفن  التىفرتخ  و الي   الغان  الخىفر  ب الختافة و» «ق  ألسطورةاقتاءة الدصوك الدتداة طن ىف آللاىفي الي   اإلن

وهم  م فيقادىف أح نيود إىل هىف كتنأ طأ حسام ب  ذا الصددق والدصوك الدتداة الت  تشات إلاهىف نصت أضو .تد ضىفلتدىفسنة 

   ال تآحو وو شرر ء سرروى ال تآحو إو أنأ ضطتت ة لحم ال وا و تتتد أح ت ررع الد ىف  تىل الحتومو ض  توارى 

 دنأ إىل لقك القينةق وتوارب هدىف هدأ أح نهور ال تاء لم تت

قىفا طأ حسرام ضشرأح ذ ىفب إضتا ام إىل ضالد اليتب وضدىفئأ الكينة ب هكة  و واضدأ إسرتىفتا  تقاهتىف السرالم كتىف 

لقتوراة أح لحد دىف تم إضتا ام وإسررتىفتا و »ضىفلتينات التتاوغ هم نصررت أضو .تد(  « الدصرروك الدتداة»ذكت ال تآح )أو 

ستام يف التوراة وال تآح و تكفي إل نىفي وجودةىف التىفرتخيو ولق تآح أح تحد دىف تدهتىف أت ىف ق ولكم ورود  ذتم او

ستىفتا  ضم إضتا ام إىل صة التي لحد دىف هبجتة إ ستيتضة فاهىفق ونح ف ال تم إ نىفي  ذه ال  شأة اليتب الت م هكة ون

ب هم جهةو وضام اإلسررالم ه ررطتوح إيل أح نتى يف  ذه ال صررة نوتىف هم الحاقة يف إ نىفي الصررقة ضام الاهود واليت

شأي فاأ  ذه الفكتة إنتىف  و  صت تتكم أح لكوح قد ن والاهودتة هم جهةو وال تآح والتوراة هم جهة أختىق وأقدم ت

 ذا اليصت الذي أخذ الاهود تستوطدوح فاأ شتىفا النالد اليتضاة وتدشئوح التستيتتايق فدحم نيقم أح حتوضىف تدافة 

تتتم وضام اليتب الذتم كىفنوا ت اتوح يف  ذه النالدو وانتهت ضشرريء هم التسررىفلتة شررنت ضام  نوء الاهود التسررتي

ست ت ضام التغاتتم وأصحىفب النالد  والتالتدة ونوو هم التخىفلفة والتهىفدنةق فقاس تنيد أح تكوح  ذا الصقح الذي ا

ساتىف قد رأي أولئك و نو صة التي لجي  اليتب والاهود أضدىفء أتتىفمو وو  شأ  ذه ال  شائىف هم هد ء أح ضام الفتت ام 

التشررىفضأ غات ققا و فأولئك و نوء سررىفهاوحق ولكم الشرريء الذي و شررك فاأ  و أح ههور اإلسررالم وهىف كىفح هم 

الخصرروهة اليدافة ضادأ وضام و داة اليتب هم غات أ   الكتىفب قد اقت رر  أح لثنت الصررقة الو ا ة التتادة ضام الدتم 

تام  دتىفنة الدصررىفرى والاهودق فأهىف الصررقة الدتداة فثىفضتة وواضررحةو فنام ال تآح والتوراة الجدتد وضام الدتىفنتام ال دتت

واألنىفجا  اشتتاك يف التوضوو والصورة والغتضو فكقهىف لتهي إيل التوحادو وليتتد ت  أسىفس واحد  و  ذا الذي 

صقة الدتداة هيدوتة ت قاة سىفهاةق ولكم  ذه ال ستىفوتة ال شتتك فاأ الدتىفنىفي ال صقة أختى هىفد ل سم أح لنتد ىف  تة تح

َتَغّ   ذه ال صرةو قصرة ال تاضة التىفدتة ضام  هقتوسرة أو كىفلتقتوسرة ضام اليتب وأ   الكتىفبق فتىف الذي تتدع أح ُلسرْ

اليتب اليدنىفناة والاهود؟ وقد كىفنت قتتش هسررتيدة ك  اوسررتيداد ل نوا هث   ذه األسررطورة يف ال تح السررىفضع 

َضِتَم لهىف الساىفدة يف هكة لقتساحو ف د كىفنت يف أ وا  ذا ال تح قد انتهت إيل حا هم الده ة الساىفساة واوقتصىفدتة 

وهىف حولهىف وضسررط سررقطىفهنىف التيدوي ت  جزء غات ققا  هم النالد اليتضاة الو داةق وكىفح هصرردر  ذه الده ررة و ذا 

نيقم أح قتتشىف كىفنت لصطديهىف يف الشىفم السقطىفح أهتتم  التجىفرة هم جهةو والدتم هم جهة أختيق فأهىف التجىفرة فدحم 

وهصررت وضالد الفتس والاتم وضالد الحنشررةق وأهىف الدتم فهذه الكينة التي كىفنت لجتتع حولهىف قتتش وتحج إلاهىف 

اليتب التشتكوح يف ك  تىفمو والتي أخذي لنسط ت  نفوس  نوء اليتب التشتكام نوتىف هم السقطىفح قوتىفو والتي 

كوح تجيقوح هدهىف رهزا لدتم قوي كأنأ كىفح تتتد أح ت ف يف سنا  انتشىفر الاهودتة هم نىفحاةو أخذ  نوء اليتب التشت

والتساحاة هم نىفحاة أختيق فدحم نقتح يف األسىفطات أح شائىف هم التدىففسة الدتداة كىفح قىفئتىف ضام هكة ونجتاحق ونحم 

ي دتت ة التي أنشأ ىف الحنشة يف صديىفء  ي التنقتح يف األسىفطات أت ىف أح  ذه التدىففسة الدتداة ضام هكة وضام الكداس

 إيل حتب الفا  التي ذكتي يف ال تآحق ف تتش إذح كىفنت يف  ذا اليصت نىف  ة هن ة هىفدتة لجىفرتة وهن ة دتداة و داةق 
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و ي ضحكم  ىفلام الده ررتام كىفنت لحىفوا أح لوجد يف النالد اليتضاة وحدة سرراىفسرراة و داة هسررت قة ل ىفوم لدخ  

لتوم والحنشررة ودتىفنتهم يف النالد اليتضاةق وإذا كىفح  ذا ح ىفو ونحم نيت د أنأ حقو فتم التي وا جدا أح الفتس وا

لنحث  ذه التدناة الجدتدة لدفسررهىف تم أصرر  لىفرتخي قدتم تتصرر  ضىفألصرروا التىفرتخاة التىفجدة التي لتحدث تدهىف 

شىف هم أح ل ن   ذه األسطورة الت ستىفتا  وإضتا اماألسىفطاتق وإذح فقاس هىف تتدع قتت  ي لفاد أح الكينة هم لأساس إ

صقة ضإناىفس ضم ضتتىفم  صديهىف لهىف الاونىفح لثنت أح روهىف هت سطورة أختي  شىفهبة أ كتىف قنقت روهىف قن  ذلك وألسنىفب ه

صىفحب طتوادةق أهت  ذه ال صة إذح واضحو فهي حدتثة اليهد ههتي قنا  اإلسالم لسنب دتديو وقنقتهىف هكة لسنب 

 «ق أت ىفدتدي وساىفسي 

إذح فهذا الدص الدتد  ال تآن  لاست سوى أسطورة وجد ىف هحتد جىف زة فىفستغقهىفق و ذا التصتم هم جىفننأ و 

سطورتتهىفو لكدأ قنقهىف ضغتض نفي  و تالقة لأ كتىف نتى ضحق أو ضىفط و  شائام  أنأ كىفح تىل تقم ضأ شائىف هم  تيد  إو 

ر الوساقةو أو أنأ كىفح رجال جىف ال فصد   ذه األسطورة وردد ىف ب فهو إذح رج  ضتانىفل  هكاىففاىلو الغىفتة تدده لنت

سات  ىفلث فقاوافد  ضأو ولأ التثوضة واألجت هم اهلل! والي   الغان   قتآنأ هدىف هدأ أهنىف حق و رتب فاأق وهم كىفح تدده لف

أ لي   اليقت  فاتى فاالختاب األسررطورى  و الذى تصررد  هىف جىفء ب ال تآح وتأخذه تىل أنأ ح ا ة لىفرتخاةو أهىف ا

ساةق وهم كىفح لدتأ لفسات هختقف  ساىف أسطورة هقف ة .تفهىف اليتب ب الجىف قاةو  م جىفء اإلسالم فىفستغقهىف ألسنىفب 

لتىف قىفلأ ك  هم طأ حسررام ونصررت أضو .تد فقأ ك  الشرركت إذا أهدنىف ضأق أهىف التد تىل ذلك الكالم الفىفرغ الذى ل اأه طأ 

ر ب وضحث  التدشررو« هيتكة الشرريت الجىف ىل ضام التافي  وطأ حسررام»وىل كتىفض   حسررام فقاس  دىف هوضرريأو إذ ل

  ذه التهتةق وكىفنت نتاجة نشتى لكتىفض « نظتتة طأ حسام ب الشيت الجىف ىل  ستقة أم هقكاة صحاحة؟»التشنىفك  

ىفلفهىف لطاق أح تخأح ان  ت تىل صىفحب الكتىفب قوى الظالم والنطش اإلجتاه  الت  و « هيتكة الشيت الجىف ىل»تم 

أحدو وضخىفصررة إذا كشررفت التخىفلفة .تف كالم طأ حسررام وضادت ضىفألدلة التدهجاة الصررىفرهة سررخفأ وهتىففتأو نيم 

ضتضتهىف ب هالم القا  النهام دائتىف وو لظهت ب نور الدهىفر أضدا واهنىفلت  ان  ت قوى النطش اإلجتاه  الت  ل تب 

د لحطاتأو و اهىفيق وقد احتسررندىف نحم هىف وقع تقادىف هم َأَذى التجتهام ضىفلتطىفر  الحدتدتة الث اقة تىل دهىفغأ لتت

 التىففهام تدد اهللو الذى و ت اع تدده هىف تحتسنأ تنده التاج  رمحتأ و واضأق 

اليىفلِم تدظت إىل الدتم كتىف تدظت إىل القغةو وكتىف »وهبذه التدىفسررنة ف د قىفا طأ حسررام أتىفهئذ ب ضيا الصررحف إح 

و وكتىف تدظت إىل القنىفسو هم حاث إح  ذه األشرراىفء كقهىف هوا ت اجتتىفتاة تحد هىف وجود الجتىفتة ولتنع تدظت إىل الف أ

الجتىفتة ب لطور ىفق وإذح فىفلدتم ب نظت اليقم الحدتث هىف تة كغاته هم الظوا ت اوجتتىفتاةو مل تدزا هم الستىفء ومل 

سهىف سهىفو أو تهنط ضأ الوح و وإنتىف ختج هم األرض كتىف ختجت الجتىفتة نف و وإح رأى دوركىفتم أح الجتىفتة ليند نف

 - ررر1423)هصطف  صىفد  التافي / لحت راتة ال تآح/ التكتنة اليصتتة/ ضاتوي/ « ضينىفرة أد   أهنىف لنلأ نفسهىف

ستىفتا  أد م ضيدواح 267م/ 2002 سنة أت ىف  دىفك ضحث إل سام»(ق وهبذه التدىف سة ولحقا  -طأ ح شتلأ « درا ن

مو تتدك فاأ أد م الدكتور طأ واصررفىف إتىفه ضىفإللحىفد 1938الحقناة تىفم « الحدتث»قة سررىفه  الكاىفىل صررىفحب هج

 والثورة تىل الدتمو وهشاتا إىل رأتأ ب األدتىفح الذى ن قدىفه لتونىفق فاتكم ال ىفرئ أح تتجع إلاأ لاتأكد هتىف ن واق

  



250 

 

ن د »د لصررفاتأ هم األسررىفطات )انظت وهتىف تتصرر  هبذا األهت لأكاد أضو .تد أح الدتم الذى تدتو إلاأ  و الدتم ضي

و وإح تىفد ضيد ققا  قىفئال إنأ قد ال ررح اآلح «التدتم»و ولاس «الدتم»(ق ولدالحا أنأ ت وا  30«/ الخطىفب الدتد 

الفت  ضام الدتم والتدتمق ت صد أنأ و تهىفجم الدتم ض  التدتم كتىف تتىفرسأ ضيا التسقتامق إو أح كالهأ األصىل و 

لدتمق نيم الدتم نفسررأ و َفْهم الدىفس لأق فه  ب اإلسررالم أسررىفطات؟ وهىف    تىف لتى؟  م كاف ند اأ تتحدث إو تم ا

   الغان  الي»هدهىف؟ ل د وضيدىف أتدتدىفو تدد لحقاقدىف لكالم الدكتور نصت تم طأ حسام ب ساىف   جوهأ تىل هىف ستىفه  

تو و و .تىفرة إضتا ام لنالد اليتب وضدىفؤه  و واضدأ و تىل هثىفا هتىف ُتَيّد تدد ال وم هم األسررىفطا«الختاب األسررطورى

ستىفتا  الكينةق فاىف لتى هىفذا تتاد هدىف أح نصدع ضىفآلتىفي الت  لتحدث ب  ذا التوضوو تىل أنأ ح ا ة لىفرتخاة وتتى  إ

نِادةو ال وم أهنىف هجتد ختافىفي وأسررىفطات؟    نقغاهىف هم ال تآح؟ أنىف أكته الكالم التداورو وأحب أح لكوح الينىفرة هُ 

وإح كدت أ ق ض درل  تىل كشررف هىف وراء القف والدوراح ب كتىفضىفي ضيا الدىفسق وو ضد أح نوضررح  دىف أح سررالهة 

س  كىفح دائم الهجوم تىل  ضوتىفي تقم « الغاناىفي»هو ضوو هم هو ضاة والتآلنةو وهيتوم أح الغاناىفي هو ب الفىف

ست  أت ىف ضرررر ستياىفي»الكالم اإلساله و ول ستيهىف أو نقتسهىف أو و أى التوضوتىف«ال ي غات ال ىفضقة ألح نتا ىف أو ن

نشررتهىفو ض  نسررتع هبىف هم الوح  لاس إوو هث  التالئكة والجم والجدة والدىفر والحسررىفبققق وهىف إىل ذلكق وأكتف  

 هبذاق

ل د كىفح ارلنىف  هىف تَلِ  الشرريت والكهىفنة ضىفلجم ب الي   اليتض  وهىف »و م ن طة أختىو إذ ت وا نصررت أضو .تد  

ارلنط هبتىف هم اتت ىفد اليتض  ضإهكىفناة اولصىفا ضام النشت والجم  و األسىفس الث ىفب لظىف تة الوح  الدتد  ذاهتىفق ولو 

لصورنىف خقو الث ىففة اليتضاة قن  اإلسالم هم  ذه التصوراي لكىفح استايىفب هىف تة الوح  أهتا هستحاال هم الوجهة 

وا هقك هم السررتىفء تىل ضشررت هثقأ هىف مل تكم لهذا التصررور جذور ب الث ىففاةق فكاف تتكم لقيتض  أح تت ن  فكتة نز

لكوتدأ الي ىل والفكتى؟ و ذا كقأ تنكد أح هىف تة الوح  )ال تآح( مل لكم هىف تة هفىفرقة لقواقع أو لتث  و نىف تقاأ 

أح  الذى تدركولجىفو.ا ل وانادأو ض  كىفنت جزءا هم هفىف ام الث ىففة ونىفضية هم هواضرريىفهتىف ولصرروراهتىفق إح اليتض  

ستحا  تقاأ أح  ستتداح ننوءاهتتىف هم الجمو و ت شيتهو وتدرك أح اليتام والكىف م ت شىفتت وتقهتأ  الجدِّّ  تخىفطب ال

ضىف تىل هىف تة الوح   صتتم لدزوا ال تآح اتتتا شتق لذلك و نجد هم اليتب التيىف صد  ضتقك تدزا ضكالم تىل ض ت

كالم الوح  أو تىل شررخص التوَح  إلاأق ولذلك أت ررىف تتكم أح ذاهتىفو وإنتىف انصررب اوتتتاض إهىف تىل ه ررتوح 

نفهم حتك أ   هكة تىل رد الدص الجدتد )ال تآح( إىل آفىف  الدصرروك التألوفة ب الث ىففةو سررواء كىفنت شرريتا أم 

ت تدتت  خو الصىفا ضام إنسىفح وضام كىفئم آ«وح »كهىفنةققق إح اليالقة ضام الدنوة والكهىفنة ب التصور اليتض  أح كقاهتىف 

إىل هتلنة وجودتة أختى  هَقٌك ب حىفلة الدن و وشرراطىفٌح ب حىفلة الكىف مق وب  ذا اولصررىفا/ الوح   تة رسررىفلة تنت 

لك لقدىفس ضيد ذ« تنقِّغ»شررفتة خىفصررة و تتىفك لطتم  ىفلث أح تفهتهىف تىل األق  لحظة اولصررىفاو وذلك ألح الدن  

سىفلةو والكىف م  صنح هىف تة  تم هحتوى هىف لق ىفهق« تدنئ»الت  هىف تة غات طىفرئة تىل الث ىففة وو« الوح »وب  ذا كقأ ل

دراسة ب تقوم ال تآح/ الهائة التصتتة اليىفهة  -هم كتىفب هفهوم الدص 44و 39 -38)ك« هفتوضة تقاأ هم خىفرج

 م(ق1993لقكتىفب/ 
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س سو ستوح و سىفءا     كىفح الجىف قاوح ت صا   ذا الكالم نت شة لفىف شاىفطام لقكهىفوقن  أح ندخ  ب هدىفق ح  ة ال

صت أضو .تد إح  دىفك تالقة ضام هفهوم الوح  الجىف ىل وهفهوم الوح  ب اإلسالم؟ «وحاىف» و وهم  م تصح أح ت وا ن

(ق و ذاح ةىف 39ك  هىف أورده دق نصت ب  ذا الصدد نصىفح شيتتىفح جىف قاىفح لاس فاهتىف أدن  إشىفرة إىل أى وح  )ك

ىف و تحتوتىفح تىل الشىف د التتادق فأهىف الدص األوا فهو ل تش و وتتحدث فاأ تم الدصىفحو وو أدرى مل أوردةىف هىف داه

 قتتدأ هِْسَح و أى الشاطىفح الذى كىفح تيت د أنأ تسىفتده ب نظم األشيىفر 

نُتدي دُت شرررىفِحتدا َوَلكِم َحسررِ هىف ُك  َو

 

ى لَِي الَ وَا َأنطُِق   دي َحٌ  سرررَ  إِذا هِسررْ

َ وا  ِهم  دىف  َد ْا ضَ تىف  ا ف كىفِح  ت ت  َدٍة  شرررَ

 

ُق   َوفرري ُي َوإِنررٌس هررُ دررِّ
ىفِح  جررِ اررّ

فررِ  صرررَ

ُأ    يٍء َأقررولررُ ىف لِشرررَ اررَ ال َأتررْ  تررَ رروُا فررَ

 

َو َأخررَتُ    ُي َوو  ررُ َي و تررَ
فررىفنررِ  كررَ

 وأهىف الدص الثىفن  فقندر ضم تىفهت       

ىف إنسررراررةً   ولرر ررد نررطرر ررُت قرروافرراررً

 

امِ   د ج ت ل قوابَ ا ط ُت  ن ل د   و

يق تة الفح و و ضتيد  الصررىفا الجم ضىفإلنسو ض  ضتيد  حدتث الثور و دىفك شررىف د آخت أورده نصررت أضو .تد ل 

 الوحش  إىل أض ىفرهو وشتىفح األهتاحق و ذا  و الشىف د 

ةٍ  دَ َ نَ  ن ىفٍض َو إِ ضِ هىف  ا لَ حي إِ  تو

 

ُم يف َأفرردانرِرهررىف الررتومُ   تاطررَ تررىف لررَ  كررَ

ة أ دق أضو .تد تم لسررتاول د ضحثت ضدفسرر  ب التوسرروتة الشرريتتة اإلهىفرالاة ليىل أجد شررائىف تي ررد هىف .تت 

فقم أجد ب الشرريت الجىف ىل إو نصررىف واحدا لز ات ضم جدىفب « وحاىف»الجىف قاام ولصررىفا الكهىفح والشرريتاء ضىفلجم  

األطالا إىل الشررىفتت الحزتم تىل فتا  حنانتأ و ضتيد  « حدتث»و ولكم ضتيد  «وح »الكقن  ألت فاأ فيال كقتة 

 .تد    وسوسة الجم إىل اإلنس كتىف ت وا أضو

هىف لُت َأ ّتىف سرررَ َل ناُم الَوحَي  ُل كىفَدي   َف

 

ِطُق   د َل لداُر  ِت ا نَ كىف َلو  نىف  ِنُت خ ُت  َف

صت ليق تة الفح  لاس غاتق   سىفقأ دق ن ستىفءو أهىف ب هجىفا األفيىفا فقم أتثت إو تىل النات الذى   ذا ب هجىفا األ

ضتشررىفهبة الوح  ال تآن  لقوح  الكهىفن   ونختج هم  ذا كقأ أح األسررىفس الذى أقىفم تقاأ نصررت حىفهد أضو .تد دتواه

سة الت  تتكم أح ُتِزتغ  ستددا ب هث   ذه ال  اة الحسىف صح أح تتخذه ه سىفس هدهىفر مل تكم ت شيتى  و أ والوح  ال

 األضصىفَر فاهىف كالُهأ التددفع غات التسنواق

ال تآح حىفلة فتدتة و لتث  و هع أح «هىف تة الوح  ال تآن »ول د وحا ال ىفرئ كاف تكتر دق نصررت أضو .تد تنىفرة 

اىفء تتدزا ال تآح تقاهمق  ذا  و ملسو هيلع هللا ىلصهىف تةو إذ  و مل تدزا تىل غات هحتد  دىف كثاتا هم اليتب أنن و ولو كىفح هىف تة لتأت

هيد  الظىف تةو أهىف إذا كىفنت الحىفلة فتدتة أو هحصورة ب نطىف  ضاق فال لستي   هىف تةق لتى    إذا اكتشف السكىفح 

شف هثال ب هدتدة هم ا صنحت لتث  هىف تة ب هدتدتهم؟    إذا اكت صاة أ صو صىفو    ت ىفا إح الق لتدح أح ضادهم ل

 ْقِوّىو    ت ىفا إح  ذا التتض صىفر تشك  هىف تة؟ واضح أح نصت أضو .تد و األطنىفء ب ضقد هم النالد حىفلَة فشٍ  كُ 
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نصت أو هىف كتىف تيّم لأ دوح لدقاق أو لتتات  هيىفن  التصطقحىفي الت  تستيتقهىفو وتتتك لدفسأ اليدىفح ب استخداه

صت أضو .تد قىفا إح  صطالح ق لو كىفح ن ست ت تقاأ الُيْتم القغوى واو )الوح  ضإطال ( تتث  « الوح »هتاتىفة لتىف ا

شتىو إذ هىف هم أهة إو وقد ههت  شاوتأ ب التىفرتخ الن هىف تة لكىفح كالهأ هي ووو فىفلوح  فيال تتث  هىف تة لتكتره و

سنتىف تدنئدىف ال تآح التجادو أهىف الوح  ال تآن  ضىفلذاي فهو حىفلة هم الحىفوي الت  لتتث  فاهىف لقك فاهىف نذتت أ و أكثت ح

 الظىف تةو لكدأ و تشك  وحده هىف تةق

أتىف هىف تكم األهت فإح كالم أضو .تد تفاد أح هفهوم الوح  ب اإلسررالم  و انيكىفس لقفكت الجىف ىلق لكم    جىفء 

ىفسررتغ  هفهوم الكهىفنة تدد م ورلب تقاأ هفهوم الدنوة؟ أم كاف تىف لتى تفسررت انتشررىفر اإلسررالم لقيتب وحد م ف

صتان  والو د  والتىفدىو والتوحد  سوا تتضىفو وهدهم الاهودى والد سالم ب ك  ضالد اليىفمل قدتتىف وحدتثىفو و م لا اإل

سنىفن  واألهتتك  واله صتى والتتك  واإل س  والت شككو والفىفر صاد  والاىفوالتثقث والثدوى والتت ضىفن  ددى وال

والتكساك  واألستتاىلققق؟ وضىفلتث  كاف تفست لكذتب اليتب ضىفلكهىفنة ضيد هج ء اإلسالم ض  َلْتك كثات هم الكهىفح 

لكهىفنتهم إذا كىفح هفهوم الدنوة اهتدادا لتفهوم الكهىفنة؟ كذلك لو كىفح هىف تحىفولأ أضو .تد هم التضط ضام الكهىفنة والدنوة 

اوح قد سررىفرتوا إىل اإلتتىفح ضىفلدن  هم أوا و قة هىف دام األهتاح واحداق لكدهمو ب واقع األهتو صررحاحىف لكىفح الجىف ق

هىف  و هيتوم  كىفنوا ضوجأ تىفم تصررردقوح الكهىفح وو تصررردقوح الدن  إو ضيد أخذ ورد وهجىفدوي وحتوب تىل 

سىفوت س  ر ىفحو أى هت شتم والكتاهةلقجتاعق وقد قىفا أضو جه  إح قناقتأ وقناقة الدن  كىفنتىف كفت و إىل أح قىفا تام ب ال

هحتد إنأ نن و و و هىف أكد أضو جه  أح قناقتأ و تتكدهىف شرر ء هم ذلكق لتى لتىفذا؟ الواقع أنأ لو كىفنت الدنوة اهتدادا 

ضع  سنتىف حك  ال تآح ب هوا صت أضو .تد هىف قىفا أضو جه  هىف قىفاق ول د كىفح ضيا الجىف قاامو ح لقكهىفنة كتىف تزتم ن

هىف ت ولأ تدة هدأو ت كىفنوا تنهدوح ضصرررد   ضأ كتىف  نأ كىف مو وهع  ذا كذضوهق فقتىفذا إذح مل تنهدوا   ولوح تم الدن  إ

الكىف م لهم؟ وفو   ذا فإح وهافة الدن  ووهافة الكىف م هختقفتىفح ض  هتدىفق ررتىفحو إذ الكىف م إنتىف تزتم ه درلأ تىل 

و أهىف الدن  ف د فىفجأ م هدذ النداتة ضىفل وا ضأنأ و تقم الغابو وكىفح اليتب و ت صرردونأ إو لتيتفة هىف خف  تقاهم

ضىفهلل  تيقم الغابو إذ و تيقم الغاب إو اهللو ف ررال تم أح رسرررىفلتأ    لتتام هكىفرم األخال  والدتوة إىل اإلتتىفح 

ىفوتقأ الواحد األحد وإىل الينىفدة واليت  الصررىفلحو و و هىف .اد م هدأ نفوراق كتىف أح الكىف م كىفح تحتك تىل لفقفة أق

ب  اىفب الغتوض حت  لحتت  تدة هيىفح ضحاث لصررُد  تىل أى وضررعو أهىف ال تآح والحدتث فتيىفناهتىف واضررحة و 

لفقفة فاهىف وو غتوضق  م إح كالم الكىف م قصات جدا و تتجىفو. تدة ن و أهىف ال تآح ف د تطوا الدص هدأ حت  لانقغ 

هثالق لاس ذلك ف طو ض  كىفح الكهىفح تأخذوح ُجْيالً « آا تتتاح»و« الن تة»صفحىفي وصفحىفي وصفحىفيو كتىف ب 

تىل هىف ت ولوحو أهىف الدن  ف د كتر ال تآح هدذ وقت جد هنكت أنأ و تسرررأا قوهأ تىل هىف ت ولأ أى أجتق واضررح أح 

 األهتتم هختقفىفح لتىفهىف حت  ب ت وا الجىف قاامق
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تزتم نصررت أضو .تد أح اليتب مل لسررتطع  «هفهوم الدص»وب الصررفحة السررىفضية والختسررام ضيد التىفئة هم كتىفب 

سجىفو الكىف دامق و ذا كالم غات  شيت أو إنأ هم ا شيت وسجع الكهىفحو فقذلك قىفلوا تدأ إنأ  التتااز ضام ال تآح وضام ال

صحاحو وإو فإذا كىفح ال تآح ب نظت م شيتا وكهىفنةو فقتىفذا مل تنهدوا ضأ كتىف كىفنوا تنهدوح ضصحة كالم الكهىفح هثال؟ 

لفتو  ضام ال تآح والشرريت والسررجع الكهىفن  واضررحة لتىفم الوضرروكو لكم تدىفد م  و الذى أهىل لهم ب الغ  إح ا

والكفتق وإذا كىفح ال تآح قد اختقط تدد م ضىفلشرريتو ولحدا م ضأح تألوا ولو ضسررورة هدأو فقتىفذا مل ت ف هم ضادهم أحد 

ده؟ كذلك قد رهوا التسوا ضىفلكذبو فه  كىفح ال تآح و  م تدشد قصادة هم قصىفئ« أنذا آل  ضسورة هم هثقأ»وت وا  

صف  سو  و سحت  كذا؟ وتىل ك  حىفا  أنذا أ سحتو فه  كىفح ال شنأ كذب الكذاضام؟ وقىفلوا تدأ إنأ  ب   ىففتهم ت

 تتنة ضم رضاية لق تآحو وهدأ تتنام أح اليتب كىفنوا واتام ضىفلفتو  الت  لتاز ضام ال تآح والكهىفنة والشيت لتىفم الوت ق 

ساتة اضم  شىفم أح  سادا حقاتىفو قىفا ذاي توم و و جىفلس يف نىفدي قتتشو ورسوا اهلل »فف   تتنة ضم رضايةو وكىفح 

جىفلس وحده يف التسررجد  تىف هيشررت قتتشو أو أقوم إىل  ذا فأكقتأ أهورا ليقأ أح ت ن  ضي ررهىف فديطاأ أتهىف شررىفء ملسو هيلع هللا ىلص 

صح سقم محزة ضم تند التطقبو ورأوا أ سوا اهلل وتكّف تدىف؟ وذلك حام أ تزتدوح وتكثتوحق ف ىفلوا  ضىل تىف ملسو هيلع هللا ىلص ىفب ر

َطة ملسو هيلع هللا ىلص أضىف الولادو ف م فكقتأق ف ىفم تتنة حت  جقس إىل رسوا اهلل  سِّ ف ىفا  تىف اضم أخيو إنك هدىف حاث قد تقتت هم ال

سفهت ضأ أحالههم وتنت ضأ  سبو وإنك قد ألات قوهك ضأهت تظام فتقت ضأ نىفتتهم و شاتةو والتكىفح يف الد يف الي

ستع هدي َأْتِتض تقاك أهورا لدظت فاهىف ليقك أح ل ن  هدهىف ضي هىفق آلهت هم ودتدهمو وكفتي هم ه   هم آضىفئهمق فىف

ق  تىف أضىف الولاد أستعق ف ىفا تىف ضم أخيو إح كدت إنتىف لتتد ضتىف جئت هم  ذا ال وا هىفو نيدىف هم ملسو هيلع هللا ىلص  ف ىفا رسوا اهلل 

شّتفدىفك تقادىف حت  و ن طع أهتا دونكو وإح كدت لتتد ُهْقكىف أهوالدىف حت  لكوح أكثتنىف هىفوو وإح كدت إنتىف لتتد  شتفىف 

هقيكدىفكو وإح كىفح  ذا الذي تألاك َرئِاًّىف لتاه وو لسررتطاع أح لتده تم نفسررك طقندىف لك الطبو وضذلدىف فاأ أهوالدىف حت  

نكمو ت جىفش ضأ صرردركو فإننتئك هدأو فإنأ رضتىف غقب التىفضع تىل التج  حت  تداَوى هدأق ولي   ذا الذي لأيت ضأ شرري

تع هدأو تسررتملسو هيلع هللا ىلص َلَيْتِتي تىف ضدي تند التطقبو ل دروح هدأ تىل هىف و ت در تقاأ أحدق حت  إذا فتغ تتنةو ورسرروا اهلل 

ستتع هديق قىفا  أفي ق ف ىفا رسوا اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قىفا رسوا اهلل  ٻ    ٱژ ملسو هيلع هللا ىلص  أفتغَت تىف أضىف الولاد؟ قىفا  نيمق قىفا  فىف

ت تؤ ىف تقاأق فقتىف سررتيهىف ملسو هيلع هللا ىلص ق فت رر  رسرروا اهلل ژڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ 

سوا اهلل  ستتع هدأ حت  انته  ر صت لأو وأل   ضاده خقف ههته هيتتدا تقاهىف ت سجملسو هيلع هللا ىلص تتنة أن سجدة ف د فاهىفو إىل ال

ستيَتو فأنت وذاكق ف ىفم تتنة إىل أصحىفضأو ف ىفا ضي هم لنيا  نحقف ضىفهلل ل  ستيَت تىف أضىف الولاد هىف   د م قىفا  قد 

جىفءكم أضو الولاد ضغات الوجأ الذي ذ ب ضأق فقتىف جقس إلاهم قىفلوا  هىف وراءك تىف أضىف الولاد؟ ف ىفا  ورائي أين واهلل قد 

شت قتتشو أطايوين واجيقو ىف  سحت وو الكهىفنةق تىف هي شيت وو ضىفل ستيت ضتثقأ قطق واهلل هىف  و ضىفل ستيت قوو هىف 

ْنأ اليتب ف د  ضيق َخق وا ضام  ذا التج  وضام هىف  و فاأ واتتزلوهق فو اهلل لاكونم ل ولأ الذي سررتيُت ننأق فإح ُلصررِ

َسَحتك واهلل تىف أضىف  سيد الدىفس ضأق قىفلوا   كمو وكدتم أ ه ِتز  ُكِفاتتوه ضغاتكمو وإح تظهت تىل اليتب فُتْقكأ ُهْقككمو وِتز 

 «قالولاد ضقسىفنأق ف ىفا   ذا رأتيو فىفصديوا هىف ضدا لكم
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.تد و تكتف  هبذاو ض  تت رر  تىل ُغَقوائأ فاته  ال تآح ضىفلنتانىفلاةو إذ تزتم أح ال تآح قد ل ن    م إح نصررت أضو

شات الكهىفح ضتج ء الدن  تقاأ  ستفىفدة هم لن شتي ضتج ء الدن و  م لتىف لتت لأ او سنق أح ض الكهىفنة ب النداتة ألهنىف 

سالم تىفد فأنكت ىف ووو ىف ههته ضيدهىف أخذ هدهىف هىف تتتدق  سور التكاةو أى ال صت أضو .تد إح ال تآح ب ال كاف؟ ت وا ن

ب التتحقة الت  كىفح ضحىفجة إىل هم تشررهد لأ ضىفلصررد  )ت صررد الكهىفحو الذتم ت ىفا إهنم قد ضشررتوا ضىفلدن  قن  هجائأ 

فتهدوا لأ الطتتق(و قد حتك تىل هتىفئقة سررجيهم فكىفنت الفىفصررقة ب سررور التتحقة التكاةو ولكدأ ضيدهىف أخذ هم 

لكهىفح هىف تتتد واسررت تي دتىفئتأ ومل تيد ب حىفجة إىل شررهىفدهتمو حتك تىل أح تخىفلف سررجيهمو فخقت السررور ا

 (ق 164 -161«/ هفهوم الدص»التدناة أو كىفدي هم الفىفصقة )انظت 

 ذا هىف .تتأ أضو .تدو أهىف ح ىفئق التىفرتخ والواقع فشرر ء آخت غات  ذه التختتفىفي  فأوو ل د نف  ال تآح هدذ وقت 

هنكت ب هكة أح تكوح التسرروا كىف دىفو و و هىف تنت م ضك  قوة وحسررم أنأ تدتم الكهىفنة والكهىفح وتتنتأ هدهم هدذ 

شأنأ   ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ژ النداتةو فكاف ت ىفا إنأ كىفح حتتصىف تىل هتىف قتهم؟ ت وا ج  

ق و ىفناىف مل تكم [42 و41  الحىفقة]  ژچچ  چ  ڇ  ڇ    ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ ژ و [29  الطور]  ژ

صورة تىل كالم الكهىفحو ض  كىفح الجىف قاوح تتاتونأ ب الخطب واألهثىفاق ك  هىف  دىفلك أنأ تدد  صة ه  سجع خصا ال

صىفئد هم  الكهىفح كىفح هتكقفىف   اال وغىفه ىف تحتت  هيىفن  هتيددة كنات الثيقب لأ تدة أضواب ضحاث إذا أطنق تقاأ ال

سىفق و ىفلثىف هم ضىف سق سجع طناياىف  صىفئد ضأو أهىف ب الخطب واألهثىفا فكىفح ال شيت ال سق   و هم ضىفٍب غاته دوح أح ت ٍب ل

قىفا إح الفىفصقة قد اختفت أو ندري ب ال تآح التدن ؟ إهنىف هوجودة ب ك  سور ال تآح  هكاهىف وهدناهىفو وإو فقاشتك 

 م هته  كالهأ ذاك اليجابقحت  نفه« الفىفصقة»لدىف دق نصت هىفذا تيداأ ضتصطقح 

ب ضم  ىفشم جد التسوا تقاأ السالم قو ذه ضيا األهثقة هم سجع الخطب واألهثىفاق فتم ذلك خطنة تند التط

إح اهلل »حام ذ ب هع وفد هم قتتش لتهدئة سرراف ضم ذى تزح هقك الاتم تىل لخقص ضالده هم اوحتالا الحنشرر   

ْي جت وهُتأو و َنَت ليىفىل أتهىف التقك َأَحقيك هحالًّ رفاًيىف شىفهًخىفو وأننتك هدنًتىف طىفضت َأُروَهُتأو وتزي صيًنىف هداًيىفو ضىفذًخىف  و 

بو  َق فتتأو يف أكتم هيدحو وأطاب هوطمق فأنتو َأَضْاَت القيمو رْأُس اليتب ورضاُيهىف الذي ضأ ُلْخصررِ أصررقأو وَضسررَ

َقُفك خات سررقفو وأنت لدىف وَهقِكهىف الذي ضأ لد ىفدو وتتود ىف الذي تقاأ الِيَتىفدو وهي قهىف الذ ي إلاأ تقجأ الينىفدق سررَ

تأ  ُفأق نحمو أتهىف التقكو أ   َحَتم اهلل وذّه َق ُفأو ولم َتْخُت  هم أنت سررَ ضيد م خات َخَقفق ولم َتْهِقك هم أنت َخَق

دىف إلاك الذي أهبجك ضكشررف الَكْتب الذي فدحدىفو فدحم وفد التهدئة و وفد اَلْتِت.َ  َخصررَ َدنة ضاتأق َأشررْ وهدهىف   «قئةوسررَ

سو  تكىفظ   سىفتدة اإلتىفدى ب  ستيوا وتواق إنأ هم تىفش هىفيو وهم هىفي »خطنة قس ضم  أتهىف الدىفسو اجتتيوا وا

فىفيو وك  هىف  و آٍي آيو أقسررم قس قسررتىف و كذب فاأ وو إ م إح يف السررتىفء لخنتاو وإح يف األرض لِيَنتاق سرر ف 

وا هتفوٌوو وههىفٌد هوضرروٌوو وضحٌت هسررجوٌرو ونجوٌم ل سررات وو لغورق هىف يل أرى الدىفس تذ نوح وو تتجيوح؟ أَرضررُ

م ضقلهٍة لفتقت ضىفلت ىفم فأقىفهوا أم ُلِتكوا فدىفهوا؟ أقسررم ضىفهلل قسررًتىف إح هلل دتدىف  و أرضرر  هم دتٍم نحم تقاأق وأراكم قد

إذا أردَي »و «ىفلدىفض اختقط الحىفض  ض»وهم األهثىفا  «ق شررت ق وإح كىفح اهلل رب  ذه اآللهةو إنأ لاجب أح تيند وحده

 و «اِْرَ  تىل َهْقيكو واْقِدْر ضَذْرتك»و «إذا جىفء الَحْامو حىفَر الَيْام»و «إذا مل َلْغقِْب فىفْخُقْب »التحىفجزة فَ ْنَ  التدىفجزةو 
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اَته»و «َأْتَذَر هم َأْنَذر»و «َأِرنِاهىف َنِتَتة ُأِرَكهىف َهَطَتة» اَتهق إنتىف أطوى َهصررِ فيةاسررتغ»و «إند  لم َأضررِ ة تم الت  و «دت الت في

مّ »و «ضِْيُت جىفرىو ومل َأضِْع دارى» ك»و «جىفء ضىفلطِّّم والتِّ ك و َكدي و «الَخالء َضالء»و «حىفا الَجِتتا دوح الَ ِتتا»و «َجدي

َسْيد الَ ْام» ْتم  َصْوا»و «ُدْ ُدري َس »و «الطتتُف خفافو والتيقاُد ضقاد»و «ُربي َقْوا أشد هم  َوادُقْتُب الِو سي و «ىفدو وُطوُا ال

الاوَم »و «التدىفتىف تىل النالتىف»و «َهْم ىل ضىفلسىفنِح ضيد النىفِرك؟»و «لاس هم الَيْدا ستتة الَيْذا»و «لوو القئىفم لَهَقَك األََنىفم»

 «قَخْتتو وغًدا َأْهت

حاحو اد أح  ذا غات صو ذا كقأ لو كىفح الكهىفح قد ضشتوا فيال ضىفلدن  تقاأ السالم قن  هجائأ فتهدوا لأ الطتتقق ض

شتوا ضأ ح ىف فكاف مل تتخذ  شت و تيقتوح الغاب؟  م لو كىفنوا ض شت هم الن شتوح ضأ و م ض شتوا ضأق وكاف تن فهم مل تن

ال تآح وو التسرروا ذلك حجة تىل الو داام فادنههم إىل هىف كىفح الكهىفح ت ولونأ ب ح أ قن  هجائأو والكهىفح ب نظت 

قوح؟ إح ك  هىف  ذكته ال تآح  و أح أ   الكتىفب كىفنوا تيتفونأ كتىف تيتفوح أضدىفء م إللاىفح النشررىفرة ضأ ب اليتب هصرردي

كتنهمو ومل ت   شررائىف هم ذلك تم الكهىفحق وهع  ذا فإنأ مل تدا م أ   الكتىفبو ض  أتقم هدذ وقٍت ِجّد هنكٍت رأتأ ب 

هم ض  كّفت م ودتىف م إىل ننذ هىف  م تقاأ وا لدخوا ب الدتم الجدتد إذا أرادوا الدجىفة توم هواقفهم وت ىفئد مو وَذهي

ال اىفهةق فإذا كىفح  ذا حىفلأ هع هم ذكت أح كتىفهبم قد ضشت ضتحتد تقاأ الصالة والسالمو فكاف ت ىفا إنأ قد حتك تىل 

هجىفهقة الكهىفح ضىفحتذاء أسررجىفتهم حت  لم لأ هىف أراد هم اتتتام اليتب ضأو وتددئذ ان قب تقاهم وققب لهم ههت 

؟ وإذا كىفح األهت كذلك فقتىفذا تىف لتى مل تحتك أت ررىف تىل هتاتىفة خىفطت الو داام فاثد  تىل آلهتهم ب النداتة التجمّ 

 حت  تجد لدفسأ ب هجتتيهم هوطئ قدمو  م تقيم أضىف خىفشهم ضيدئذ وو تنىفىل؟ 

ئأ ضىفلتسىفلةو و و هجاولسوم آخذ نصىف هم نصوك الكهىفح الت  ت ىفا إهنىف ب التنشات ضدنوة الدن  تقاأ السالم قن  

حدتث خدىففت ضم التوأم الِحْتَاِتّي هع َرئِّاأ َشَصىفرو وذلك ك  ُأِرَى ال ىفرئ تىل الطناية هتىفُفت هىف ت ىفا تم لنشات الكهىفح 

 كىفح ُخدىَففت ضم التوأم الحتاتي كىف دىفو وكىفح قد»ولسرروم ن تأ الدص أوو  م نتى فاأ رأتدىف ضيد ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصق الو داام ضأ 

ية يف التىفاو وكىفح تىفلاىفق فقتىف وفدْي وفود الاتم تىل الدني وَهَهت اإلسررالم أغىفر تىل إضٍ  ُأولَِي ضسرر طة يف الجسررم وسررَ

سادا هدايىفو ونزا  ِضتيو وكىفح  ْحتو فخىفلف َجْوداح ضم تحا  الِفْت شِّ سحهىفو وختج ضأ قأ وهىفلأ ولحق ضىفل لُِتَتاد فىفكت

ًنىف كثات الشررجت هم  ْحت ُهْخصررِ األتك والَيِتتمق قىفا خدىففت  وكىفح َرئِاِّي يف الجىف قاة و تكىفد تتغاب ضواد هم أودتة الشررِّ

تديو فقتىف شررىفو اإلسررالم ف دُلأ هدة طوتقةو وسررىفءين ذلكق فنادىف أنىف لاقًة ضذلك الوادي نىفئتىف إذ َ َوى )انحدر ب الَجّو( 

َأْسَتْعق ف ىفا  ِتْأ َلْغدَْمق لك  هدٍة هنىفتةو وك   ُ ِوىي الُيَ ىفبو ف ىفا  خدىففت؟ ف قت  شصىفر؟ ف ىفا  اْسَتْع َأُقْ ق ققت  ُقْ  

خت الدَِّح و ورجيت إىل ح ىفئ هىف  ذي أهٍد إىل غىفتةق ققت  أج ق ف ىفا  ك  دولٍة إىل أج و  م تتىفك لهىف ِحَواق انُتسررِ

شأم َنَفًتا هم آا ال ْسُت ضأرض ال صدتق( هوصواو والدصح لك هنذواو وإين آَن َسِجاٌت )أى  ام )ت صد الِتَق ق إنك  ُيذي

يت التنليفو وو السررجع  ضىفلشررِّ َتْذُضتوح )ت تأوح( ذا رونق هم الكالمو لاس  قة هم الجم(و حّكىفهىف تىل الحّكىفمو  قنا

قىفلوا  ِخَطىفٌب  ْفُت )أى ُهدِْيُت(و ف قت  ضم ُلَهْادِتوح؟ وإوم َلْيَتُزوح؟  فأصررغاُت فُزِجْتُيو فيىفودُي فُظقِ التتكقيفو 

سقك أوضح اآل ىفرو َلدُْج هم ُأَوار الدىفرق ُكنيىفرو جىفء هم ت صد  األخنىفرو وا َصىفرو تم أ َش ستع تىف  دد التقك الجنىفرو فىف

 ف قت  وهىف  ذا الكالم؟ ف ىفلوا  فتقىفٌح ضام الكفت واإلتتىفحق رسوا هم ُهَ تو هم أ   الترََدرو اضُتِيث فظهتو فجىفء 
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َح َنْهًجىف قد َدَ تو فاأ ه واتا لتم اتتنتو وَهَيىفٌذ لتم ا.دجتو ُألِّف ضىفآلِى الُكَنتق ققت  وهم  ذا ضَ ْوٍا قد َضَهتو وَأْوضررَ

َنت )أى الخات(و وإح خىفلفت ُأْصقِاَت َسَ تق فقهدُت تىف  التنيوث هم ُهَ ت؟ قىفا  أمحد خات النشتق فإح آهدَت ُأْتطِاَت الشي

وإو فهو الفتا و و تم لال ق ققت  هم أتم ُخَدىففتو وأقنقت إلاك أضىفدرو فجىفنِْب ك  كىففتو وشررىفتِْع ك  هنهم طىف تو 

ْحق قىفا  اِْلَحْق ضاثتَب ذاي  تمو والديَفت الاتىفنامو أ   التىفء والطامق ققت  َأْوضررِ أضغي  ذا الدتم؟ قىفا  هم ذاي اإِلَحتِّ

َقَس تد و فِنت   هذتورا أراتي الدخ و والَحّتة ذاي الدي و فهدىفك أ   الطيْوا والف رر و والتواسررىفة والنذاق  م اهي

الصررنىفكق فقتىف ضت  يل الدور اهتطاُت راحقتي وآذنُت َأْتُنِدي واحتتقُت ضأ   حت  وردُي الجومو فتددُي اإلض  تىل 

ِسَ ىفهبىف )أى ضِجَتىفلهىف وُنوقهىفق َجْتع   صنت هبىف هيىفذ «( َسْ ب»و« حىفئ »أرضىفهبىف ضَحْولهىف و صديىفءو فأ ضم اوأقنقُت أرتد 

سوا اهلل فن سورا هم ال تآحو فتّم اهلل ت  ضىفلهدى ضيد ال اللة واليقم ضيد جن  أهاتا لت سالمو وتقيتدي  ىفتيتأ تىل اإل

 «قالجهىفلة

وب  ذا الحدتث نالحا هىف تىل  أح َرئِّ  خدىففت قد لتكأ ب تتىفتتأ فقم ُتْيقِتأ ضأح نناىف جدتدا ههت ضدتولأ ب ضالد 

صنح الدىفس ب لقك النالد كقهم تيقت َصىفُر اليتبو إىل أح أ َش وح ذلكو القهم إو خدىففتاق فيددئذو وتددئذ ف طو لذكت 

صىفحَنأ الكىف م التسكام الدىفئم تىل أذنأ و تدرى خنت اإلسالم رغم أح نوره كىفح قد دخ  الاتم وأضح  لدولتأ فاهىف 

صىفر إذح إذا مل تكم هىف أنن ش ض  اهلل تدأق لتى هىف دور  سوٌا هم لدح الدن  الكتتم  و هيىفذ ضم جن  ر و أ ضأ خدىففًتا إر

خنتا تيتفأ ال ىفصرر  والدان ؟ إح هيد   ذا أح شرراطىفح خدىففت قد  جته  جتا غات نا  َطَواا هىف ت تب هم تشررتتم 

و فكاف كىفح خدىففت تتىفرس كهىفنتأ إذح دوح ملسو هيلع هللا ىلصسدةو أى هدذ ضدء الدنوة إىل وقت دخوا اإلسالم الاتم ب أواخت حاىفلأ 

ىفرستهىف ك  لقك الفتتة؟ لكم    تتكم أح تكوح ذلك؟ و   تتكم أح تستياا َرئِ ٍّ هم الجم؟ أم لتاه لوقف تم هت

كىف م تم كهىفنتأ ضىفلسررتقة واإلغىفرة تىل إض  اآلختتمو وضخىفصررٍة أح خدىففتا مل تكمو كتىف  و َضاٌِّم هم ال صررةو ذا تزوة 

سنب هفهوم  صىفحلتديأ هم طقب ال نىفئ  التيتَدى تقاهىف وتتقهىف تىل الثأر هدأ؟ كذلك لاس  دىفك  َصىفر ل َش نأ لهجت 

ك  لقك التدةو و ذه ُ ْغَتة ب ال صة لحتىفج إىل هىف تتقن ىفق كتىف أح هتدتده لأ ضأنأ إذا مل تيتدق اإلسالم هثقأ فقم تتاه هتة 

ىفر لم تسررىفتد ُخدىَففًِتا ب كهىفنتأو هع أندىف نيتم جادا أح  صررَ أختى  و هتدتد و هيد  لأو ألح هيد   ذا التهدتد أح شررَ

ت الكهىفح وتحىفرهبم دوح  وادةو و و هىف تيد  ضك  وضوك أح الق ىفء ضادهتىف هم اآلح فصىفتدا ساكوح ل ىفء اإلسالم تك فِّ

هىف أشررد التجتتم والتحتتمو و ذا إح َقِنَ  الجد  أح ت وم ضدوره ال دتم التدىفقا لي ادلأ الجدتدة الت   هىف وهحتي هجتي

صة لتتد أح ل وا تدتو إلاهىف خدىففتا! فكتىف لتى  ذه ُ ْغَتة أختى ب ال ست ال  َسّد ىفق  م ألا ستحا   صيب ض  ت صة ت  

إح شررصررىفر قد ألىفه ضخنت الغابو فأى غاب  ذا الذى كىفح تيتفأ الجتاع ب أرجىفء الجزتتة األرضية؟ ض  لتىفذا مل تيتم 

تم سررتىفو  شررصررىفر ضدوره ضدنإ اإلسررالم إو هم إخواح لأ هم الجم كىفنوا قد آهدوا قنقأ؟ ولتىفذا تىف لتى كىفنوا تزجتونأ

ال تآح الذى كىفنوا تتقونأ؟ أمل تأي ال تآح لهداتة الجم واإلنس؟ فه  هتىف تتدىفسب هع  ذه الغىفتة أح ُتْزَجت تدأ هم تتتد 

«  األح ىفم»هم سررورة  32 -29واآلتىفي « الجم»سررتىفتأ؟ فكاف تيتم إذح هىف جىفء فاأ هم  دى ونور؟ إح سررورة 

تسوا تقاأ السالم دوح أح تزجت م .اجتو فقتىفذا جتى األهت ب قصتدىف لحد ىفندىف تم ستىفو نفت هم الجم لق تآح هم ال

صة لتتد أح ل وا  شىفم و هم أ   الاتم؟ ألتى ال   ذه تىل خالم ذلك؟ ولتىفذا كىفح  نوء الدفت هم الجم هم أ   ال

 صح كذلك أمل تد ؟«هم أتم أذنك تىف جحىف؟»؟ أم لتتد أح لجتى تىل ُسدّة التث  ال ىفئ   «الشاخ النياد سته ضىفلع»إح 

  



257 

 

ىفُر لخدىففت ضأح تأل  الدن ي ب التدتدة؟ فقتىفذا اكتف  ُخدىَففُِتنىف ضق ىفء ُهَيىفذ ضم جن  ضيد ك   ذا الكالم التشرروِّ   صررَ شررَ

لتؤتة الدن  الكتتم؟ تىف لأ هم كىف م كسرروا! ض  لتىفذا أراد صررديىفَء هم األصرر و ومل تأي لهىف ذكت ب الحوار ضادأ وضام 

 َرئِّاأ؟

صةو فه  كىفح خنت خدىففت لِاغاب تم ُكُتب الحدتث؟ إنأ و وجود لأ فاهىفق كذلك  م إذ  ا كىفح األهت تىل هىف لتوتأ ال 

لو كىفح هىف قتأنىفه  دىف صررحاحىف ل د كىفح خنت ذلك الكىف م الاتد  سررالحىف ضتىفرا ب الدتىفتة لهذا الدتمو فقتىفذا مل تسررتغقأ 

ةو لكم و شررك أح خنته كىفح تتكم أح تكوح ذا نفع جزت  ب التسررقتوح؟ صررحاح أنأ إنتىف أسررقمو كتىف رأتدىفو ضُأَخت

هيتكة الدتىفتة ضحاث تسررهِّ  إنجىف. التهتة النىفقاةو و   ال  ررىفء تىل فقوا الو داة ب ضالد اليتبو لقك الو داة الت  مل 

ٍة هستطاتة صطقح ق  م هلكم قد مخدي لتىفهىف حت  ضيد وفىفة التسوا تقاأ الصالة والسالم وانفجتي هتخذًة شك  ِردي

و  ذا التصطقح النالغ  الذى مل تيتفأ اليتب قن  تصت او.د ىفر الث ىفب ب اليصت الينىفس و هم «السجع التتكقيف»

أتم تىف لتى لقيتب الجىف قاام ضتيتفتأ؟ ض  إح ب الدص سررجيىف هتكقيفىف و قَِن  لقجىف قاام ضأ كتىف  و واضررح ب التثىفا 

َصىفرو تم أصد  األخنىفرو واسقك أوضح اآل ىفرو َلدُْج  ِخَطىفٌب ُكنيىفرو جىفء هم»التىفىل   َش تدد التقك الجنىفرو فىفستع تىف 

دىفر كىف م «هم ُأَوار ال تىف ال نىفدله قة ب  ىفلام الجتقتام القتام ل قة التتتث اة الجتا اة النالغ و تالوة تىل  ذه النهقوان

ْسَتعْ »والجد    ْسَتْع َأُقْ ق ققت  ُقْ  َأ صيب تىّل أ« قىفا  ا ِشَام األدب الجىف ىلق لاس ذلك والت  ت صور ىف هم  ح أل

فحسبو فهذا الكالم التدسوب لقجمو    تتكم أح نصدقأ؟ إح الجم تىفمل خفُ  و نيتم نحم النشت تدأ شائىف سوى 

هىف جىفء ب الوح  كتىف  و الحىفا فاتىف أننأنىف ضأ رب اليزة هم كالههم تددهىف اسررتتيت طىفئفة هدهم إىل ال تآح الكتتم 

صة أنأ كالم تتض و فه  الجم  ألوا هتةو شائىف هدأ كتىف  و الحىفا  دىفو وضخىف ستطاع أح أ  م  أهىف هىف تدا  ذا فأنىف و أ

دىفي الندتياة أت ىف؟ وضطناية الحىفا و تتكم ال وا  سِّ سىفئت التح ْجع والِجدىَفس و سي صطديوح ال تتحد وح اليتضاةو وت

ُسوَرَلِ   ستخدهوا كذلك « الجم»و« األح ىفم»ضأهنم ب  سىفح ضد  تيتبو إذ الواقع أح هىف ن تؤه  دىفك هم كالههم قد ا ل

 إنتىف  و لتنة لتىف قىفلوه ضقغتهم الت  و ندرى نحم النشت تدهىف شائىفق

كىفح َرئِاِّي يف الجىف قاة و تكىفد تتغاب تد و فقتىف شىفو اإلسالم »تىل أح ال  اة لّتىف لدتأ تدد  ذا الحدو إذ ن تأ قولأ  

ذلكق فنادىف أنىف لاقًة ضذلك الوادي نىفئتىف إذ َ َوى ُ ِوىي الُيَ ىفبو ف ىفا  خدىففت؟ ف قت  شصىفر؟ ف دُلأ هدة طوتقةو وسىفءين 

ف ىفا  اْسَتْع َأُقْ ق ققت  ُقْ  َأْسَتْعق ف ىفا  ِتْأ َلْغدَْمق لك  هدة هنىفتةو وك  ذي أهد إىل غىفتةق ققت  أج ق ف ىفا  ك  دولة 

َح و ورجيت إىل ح ىفئ هىف الِتَق ق إنك َسِجاٌت )أى صدتٌق( هوصواو والدصح إىل َأَج و  م تتىفك لهىف ِحَواق انُتِسخت الدِّ 

ام )ت صد أنأ قىفض  قناقة هم الجم(و ُحّكىفًهىف تىل الُحّكىفمو َتْذُضتوح  لك هنذواو وإين آَنْسُت ضأرض الشأم َنَفًتا هم آا الُيذي

يت التنليفو وو السجع التتكقيفو فأصغاُت فُزِجْتُيو فيىفودُي فُظقِْفُت )أى ُهدِْيُت(و  ذا رونٍق هم الكالمو لاس ضىفلشِّ

صد   َصىفرو تم أ َش ستع تىف  ف قت  ضم ُلَهْادِتوح؟ وإوم َلْيَتُزوح؟ قىفلوا  ِخَطىفٌب ُكنيىفرو جىفء هم تدد التقك الجنىفرو فىف

 ضام الكفت واإلتتىفحق رسوااألخنىفرو واسقك أوضح اآل ىفرو َلدُْج هم ُأَوار الدىفرق ف قت  وهىف  ذا الكالم؟ ف ىفلوا  فتقىفٌح 

 هم ُهَ تو هم أ   الَتَدرو اضُتِيث فظهتو فجىفء ضَ ْوٍا قد َضَهتو وأوضَح هنًجىف قد َدَ تو فاأ هواتُا لتم اتتنتو وهيىفٌذ لتم 
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َنت أى ) ا.دجتو ُألِّف ضىفآلى الُكَنتق ققت  وهم  ذا التنيوث هم ُهَ ت؟ قىفا  أمحد خات النشتق فإح آهدَت ُأْتطِاَت الشي

شىفتِْع ك  هنهم طىف تو  َسَ تق فقهدُت تىف ُخدىَففتو وأقنقت إلاك أضىفدرو فجىفنِْب ك  كىففتو و ْصقِاَت  الخات(و وإح خىفلفت ُأ

ود(و والديَفت  تم )أى الحجىفرة السرر  وإو فهو الفتا و و تم لال ق ققت  هم أتم أضغي  ذا الدتم؟ قىفا  هم ذاي اإِلَحتِّ

وهيد   ذا الكالم أح خدىففتاو كتىف  و واضررح هم هفتتح حدتثأو كىفح تيتم ضتج ء «ق الاتىفنامو أ   التىفء والطام

اإلسالم هدذ النداتةو لكددىف نفىفجأو هم خالا أسئقتأ تم الدتم الجدتد والتسوا الذى جىفء ضأ والكتىفب الذى نزا تقاأو 

شك  لة    ض   ب ضتات ال ىفرئضأنأ مل تكم تيتم شائىف هم ذلك ضىفلتتةق فكاف تسوغ ب الي    ذا؟ وضيد  ذه الجو

سجع الكهىفح ب لوطاد دتىفئتأ ب نفوس اليتب  م ان الضأ تقاهم  ستغالا ال تآح ل صت أضو .تد تم ا ب هتىففت هىف قىفلأ ن

 ضيد أح است تي لأ األوضىفو؟

«ق اةاآلتىفي الشاطىفن»رواتة سقتىفح رشدى التستىفة ضررر« ن د الخطىفب الدتد »وهتىف ليتض لأ دق أضو .تد ب كتىفضأ  

فف  الطنية األوىل لقكتىفب نتاه تنكد أنأ لم ت وم  ضىفلحكم تىل ال اتة األدضاة  لتقك التواتة ألح  ذا أهت لأ هتخصصوهو 

هم الطنية الثىفناةو و   الطنية التتىفحة ىل(و هع أنأ ب ه دهة الطنية الثىفناة هم  74ضتىف تيد  أنأ لاس هدهم )انظت ك

(ق 58 -57حكتىف تىل التواتة هنكدا أهنىف لىففهة لاست ذاي قاتة أدضاة )انظت ك ذاي الكتىفب نجده تدس   ذا وتصدر

ستىفذ  شىف ام ضىفليجز تم ذلك هع أنأ أ صنور   م .اد فأختج تقتىفء الدتم هم نطىف  ال درة تىل ل ااتهىفو واهتم دق تند ال

تد فف  صص ب القغةو أهىف أضو .جىفهي  هثقأ ض  ضتثىفضة أستىفذهو وأقتب إىل التيىفه  هع الدصوك األدضاة هدأو إذ  و هتخ

سنب غ ب تقتىفء الدتم والتسقتام تتوهىف هم التواتة لاس قاتتهىف  سىفي الدتداةق وتىل ك  حىفا فتيتوم أح  الدرا

شداع تم  صا   سوا وأههىفي التنهدامق وتكف  هىف قا  فاهىف ضتف سالم واهلل والت ضد اإل األدضاةو ض  هىف فاهىف هم فحش 

ضتوهسىفلأ الت  تتستام  تىفئشة وحفصة و.تدبقققو أى ضأستىفء أههىفي التنهدام « بالحجىف»ضات الدتىفرة التست  ضررر

صديأ طىفلنو الدتىفرة هيهم أ دىفء الجتىفو غات هيف هم ذلك .تدب ضدت خزتتةو الت  لوفات  صفىفهتم التيتوفة وهىف ت و

ستهىف وهالهحهىف وجيقهىف لتىفرس الزنىف و   هتخ سقتىفح رشدى ضيىف تة تىل ا شنة الجسد كأهنىف ب حاىفة التسوا فجىفء 

هاتة حت  لكوح صررورة دقا ة ألم التنهدام الت  انت قت إىل رمحة رهبىفو وذلك إرضررىفء لزضىفئدهىف الشررواّذ التنتَقْاَم ضتغنة 

هتىفرسة الزنىف هع التول و ف ال تم اهتىفم الدن  تقاأ الصالة والسالم ضتسىفوهة قتتش تىل حسىفب هندإ التوحادو وإح 

ستا ا ض  ألح ألنىفتأ قد اتتتضوا تقاأ ورف وا أح تتخىل تم كىفح قد تىفد تتىف كىفح ضدأه ه ضتاته ا سىفوهةو و ألح  م ه

تأ ب الفتاش هع اهتأة شن ة لداتنأ ب صدره ولطيتأ قطع النطاخ ب فملسو هيلع هللا ىلص هنىفدئأ فتتاجعو ف ال تم لصوتته لقتسوا 

التواتةق وهيد   ذا أح دق نصت     دد .وجة أضو ستن و أى .وجة أض  سفاىفحو حسب نظىفم الهقوسة الت  ل وم تقاهىف 

نىفحاة الفم األدض   قد جتد تقتىفء الدتم هم ك  قدرة وذو و وأسرردد إىل نفسررأ صررالحاة الحكم تىل التواتة هم 

اىف وو تىفلتىف هم تقتىفء الدتم ههتتأ التصررردى لتث  لقك  نىفقدا أدض والت ررتوح الي ادى واألخالق و هع أنأ لاس 

 أنطقق هم هدطق أ  وو وإو فىفألهت لاس هبذا اإلت ىفاق التواتةق وأنىف حام أقوا  ذا إنتىف 
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صدع أو ىفههم وخاىفوهتم )انظت ك شدى إىل أخطىفر هم  سقتىفح ر سقتام هم رواتة  (و 74و و تتجع غ ب الت

ست هتتقئة ض  لفاا فا ىفنىف ضىفلهجوم تىل اهلل والتطىفوا تقاأ وتىل  ضنوحو ولا سنأ إلاهىف الغىف وكأح التواتة ضتتئة هتىف ن

سال ست  اإل شتم اهلل ولجدم ب ح أو ول صاىفهتىف لت شخ صحىفضةو حت  إح  سادنىف إضتا ام وال تآح وال سوا و م والت

سالم ضرررر َسىفء ولحدتد «اضم الحتام»إضتا ام تقاأ ال سخت هم كتىفب اهلل ضزتم أنأ تتدخ  حت  ب لدظام تتقاة الُف و ول

حىفق والتالحا أح نصررت أضو .تد تأخذ دفىفو الجهة الت  تدنغ  أح تسررت نقهىف التسررقتوح حام تتتدوح أح تختجوا رت

صحاحو وتحىفوا أح ت ديدىف أح التواتة لاس فاهىف هىف تدىفقا الدتمو هع  شديىفء تىل أنأ كالم  سقتىفح رشدى تم رواتتأ ال

أهنىف كقهىف هم أولهىف إىل آخت ىف لدىفقا الدتم ض  لشو أ ولسخت هدأ ولتسم لأ صورة ب هدته  ال نح والشدع والتوحش 

صت أضو .تد ن   التصد  لتىف ت وا  واإلجتام و شدى حسنتىف ن   تدأ ن سقتىفح ر التواتة  لاس ب»التاكىففاقاةق ت وا 

ستهزاء ضىفلي ادةق كتىف أهنىف و ليد  لوجاأ إ ىفنة ألحدق وأنىف أشك أح تكوح اإلهىفم   جوم تىل اإلسالم وو لت تم أى ا

 م ب الغىفلب تسررتددوح ب أحكىفههم تىل التواتة إىل الخوهاد  أو أحد هم التيتتضررام ب إتتاح قد قتأ التواتةو ض  

الينىفراي أو الجت  التدتزتة هم سرراىفقهىفققق وإنأ ألهت هخاف أح تكوح رد الدىفس هبذه الدرجة هم اليدف ضررد رواتةو 

 )نفس الصفحة التىفضاة(ق « هجتد رواتةو تتصوروح أهنىف هتدد الي ادة ول ف ضد التىفرتخ اإلساله  كقأ

ستطاع أح أؤك صفحة مل تكد تتتك وأ سام  َضع تدهىف كتىفضىف هم هىفئتام ومخ صدور ىف وَو د لأكاد هم قتأ التواتة لدح 

صىفحنهىف  شائىف و ب القغة وو ب الندىفء الفد  وو ب التوضوتىفي الت  لدىفولتهىف وو ب الدزتة األدضاة الت  اتتتد ىف  فاهىف 

ْتئِّاة التغتهة ضىفلنذاءاي و لحس الوسىفخىفي ولشتم الف اليققق إلخو إو وفص  ال وا ب كتىفضتهىفو و   الدزتة الخرررُ

فاأ لفصاالو أستطاع أح أؤكد أح رشدى كىفذب كىفذب كىفذب ب ك  هىف ت ولأ تم خقو التواتة هم اإلسىفءة إىل الدتم أو 

شيىف تنيث تىل  صوتتا ض صوره ل ساتة الخوهاد  فال ضد هم ال وا ضأنأ قد  سقتامق وهىف دام قد لطت  ل إىل أحد هم الت

سىفناة لتىفهىف جىفتال هدأ كىفئدىف تجانىف و ندرى إىل أى جدس هم  شداع أختجأ هم اإلن الدفور وال ه هةو وهسخأ تىل نحو 

التخقوقىفي الوحشاة تدتت ق ض  لاغقو رشدى ب الهجوم تىل اإلسالم والتسقتام فادت  أهنم ب قتتة هم قتى الهدد 

ألنأ ل اطو هع أح شائىف هم  ذا مل تحدث ب أى ضقد هم ضالد اإلسالم قتقوا ضيد صالة الجتية طفال رضايىف ل تضىف إىل اهلل 

وو ب أتة فتتة هم لىفرتخأو إذ هىف ذنب  ذا الكىفئم النتىء فاتىف صديأ والداه؟ وهيتوم أح اإلسالمو حت  تدد هشىف دة 

ستت تىل الزانا ف ال تم  ام وو نف حهتىفوأحدنىف وهتأة ورج  تزناىفحو تن ت أح نغقق أفوا دىف فال نتكقم ضتىف رأتدىفو ض  ن

ستتهتتىف ضثوضك  صحىفضتأ حام حد أ تم .اناام رآةىف  لو  سوا الكتتم التحام لنيا  شدّع هبتىفو طن ىف لتىف قىفلأ الت أح ن

نأ حجة  تأل  دق نصررت فاورد كالهأ تىل أ دىف اليظام؟  م  َضىفح تىل دتد ْاُذ فأتم  ذا هتىف تفتتتأ ذلك الَك كىفح خاتا لك! 

 تجاب!هفحتة! أو إنأ ألهت 

 67كذلك تأخذ نصت أضو .تد تىل الخطىفب الدتد  لتسكأ ضيدصتتم ةىف الدص وال وا ضىفلحىفكتاة اإللهاة )انظت ك

والدص طنيىف  و الدص ال تآن  كتىف  و واضررح هم تدونتأ لكتىفضأ الذى تتدىفوا دراسررة «(ق ن د الخطىفب الدتد »هم 

سم  سك ضىفلدصو أى الدص ال تآن و فتىف الذى تن   وإذا تندىف الخطىفب الدتد«ق هفهوم الدص»تقوم ال تآح ضىف   ضأنأ تتت

 و ؟ إح ال تآح  «هفهوم الدص»هم اإلسالم؟ وضأى نص تىف لتى تدنغ  أح تتتسك التسقم؟ ضتأس التىفا هثال؟ أم ضر
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شورة أضو .تد حت   شتتوا ضأ ه شتتيتهم وكتىفب ت ادهتمق فإذا ننذوه وراء ههور م وا نة  سقتام وهدوي ستور الت د

تدهم فه  تظقوح حادئذ هسرقتام؟ و   ال تآح هياب حت  نتنتأ هدأ؟ قد تتاه ضيا الدىفس كذلكو وَتَتْوح أح  تتضر 

تىف تيت دق  ك  إنسرررىفح حت فا جىفو.ه الزهمق فقاكمو ف تأ ف د ل ادا ب وق كىفح هف نأ حت  لو  فأو وأ التسرروا  و هنل

سقتوح ضدفس التندإ أحتار فاتىف تنهدوح ضأو وهم واجنهمو و هم  سكوا ضىفلدص ال تآن و وإو والت ح هم ف طو أح تتت

هىف كىفنوا هسقتامق لتى مل جىفء اإلسالم ونزا ال تآح تىل التسوا هحتد تقاأ الصالة والسالم إذا مل نتتسك ضتشتتيىفلأ 

وأحكىفهأ وندزا تىل هنىفدئأ األخالقاة والفكتتة والذوقاة؟ أم لتى ال تآح نزا هم السررتىفء لدقفأ ب ور  سرراقوفىفح 

ب الدوالاب  م نختجأ هم هكتدأ لدسررتتتع ضتتآه ولتسررأ ب التدىفسررنىفي؟ األهت ب ح ا تأ و تختج تم  ون رريأ

دىف ب  قىفل طىف هد ضك   ضىفلدواجذ ونجت اأ  ضأح  ذا الكتىفب  و هم تدد اهلل فديا تق دىف ننهم  هىف أن اة  إ تىفل اوحتتىفوي ال

 و هنلفأو لكدأ كذب تقادىف قىفئال إنأ هم تدد اهلل أو لطنا أو وإهىف أندىف و نصررد  ضإلهاة هصرردرهو ض  نيت د ضأح هحتدا 

ستىفءو  سم ناة أنأ فيال هم تدد اهللو وإح مل تكم ب الواقع هم تدد اهللو وإهىف أندىف نيت د ضأنأ نزا هم ال م هخدوتىف ضح لو ي

 الهجتتةلكدأ و تدىفسررب هتوفدىف وأوضررىفتدىف اآلح ألنأ لاس صررىفلحىف لك  .هىفح وهكىفحو ض  لقيتب وحد م ب ال توح 

األوىلق فأهىف اوحتتىفا األخات فأرجو هتم ت وا ضأ أو تتظىف ت أنأ ت وا ضأو حت  لو مل تنهم ح ىف ضأنأ هم تدد اهلل و تىل 

سررنا  التأضاد وو تىل سررنا  التوقاتو أح تدلدىف تىل نص فاأ أو ب األحىفدتث الدنوتة ت وا  ذاق وأهىف اوحتتىفا الثىفن  

صفدىف  سادا فدحم ضطناية الحىفاو ضو سب ض   سالم و نناىف فح صالة وال سوا هحتد تقاأ ال سقتام ننهم ضىفهلل وضىفلت ه

شاطىفناىف  سىف  ل نناىفء أنيامو نتف أ رف ىف ضىفلىف قىفطيىفق و و هىف و تدنغ  أح تقوهدىف تقاأ أحد حت  لو رأى أح ب ت ولدىف ه

صىفحب اوحتتىفا ال صتفىفلدىف ولفكاتنىف لخقفىف ح ىفرتىفق وهع  ذا فق سقوكدىف ول ح تيت د ثىفن  الحق ك  الحق ب أأو ب 

ضأو وو دخ  لدىف ب اتت ىفدهو وك  هىف نستطايأ وتحق لدىف ب ذاي الوقت  و أح نتد تىل هىف ت وا ضكالم هثقأق وتىل ال تاء 

 أح توا.نوا ضام هىف ن وا وهىف ت ولأ  و وتختىفروا هىف تتونأ ه ديىف لقي   وهتس ىف هع التدطق والح ىفرة والت دم والسيىفدةق   

هم أح الح ررىفرة اإلسررالهاة    ح ررىفرة « هفهوم الدص»تصرر  هبذه الدتوة السررخافة هىف قىفلأ أضو .تد ب كتىفضأ  وت

(ق 11الدصو أهىف الاونىفناة فه  ح ررىفرة الي  و تىل حام كىفنت الح ررىفرة التصررتتة    ح ررىفرة هىف ضيد التوي )ك

وضام الحاىفة اآلختةو هع أح  ذا وذاك غات وهيد   ذا أح الح ررىفرة اإلسررالهاة و تالقة لهىف ضىفلي   وو صررقة ضادهىف 

شخصاة الدن  ذالأو ودتوة إىل  ستخدام الي   حت  ب قنوا اإلتتىفح أو رف أو وب ل اام  صحاحق فىفل تآح دتوة إىل ا

ستيداد لتىف ضيد  سي  وراء اليقمو واليقتىفء فاأ ور ة األنناىفءققق كتىف تدتو إىل او ش ء فاأ تيدا ال طقب التيتفةو وو 

يو وتحذر هم التكوح التطقق لقدناىف وتنكد أللنىفتأ أح  م  واضىف وت ىفضىف وجدة ونىفرا وسرريىفدة وشرر ىفء خقف  ذا التو

ساام  سأ؟ ألاس لدى التىفرك سك ضأ ولحتتهأ ول د سالهاة وحد ىف    الت  لهىف نص لتت اليىفملق  م    الح ىفرة اإل

 ألاس لدى الدصىفرى هجتوتة األنىفجا ؟ ألاس ؟«كفىفح »الناىفح الشاوت ؟ ألاس لدى الدىف.تام كتىفب  تقت التست   

لدى الاهود التوراة؟ ألاس لدى الزرادشررتاام األفسررتىف؟ ألاس لدى الهددوس الفادا؟ ألاس لدى الطىفوتام الطىفو ل  

لشررادج؟ ض  ألاس لدى الدحوتام كتىفب سررانوتأ؟ أمل تكم لدى التغقناام هيق ة تتتو ضم كقثومو الذى سررخت هدهم 

اء .اتتىف أهنىف أْلهتهم تم ك  هكتهة لكثتة اشتغىفلهم هبىف وحفظهم لهىف ولتدتد م إتىف ىف واستشهىفد م ضسننهىف ضيا الشيت

 لهاجو    الدص الذى تتتسك ضأ كتىفب التستك « كتوهوت »ب ك  صغاتة وكناتة ضأضاىفهتىف؟ أمل لكم ه دهة 
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و وو تزاا دناىف الشيت والد د ب وقتأ  و الدص الذى ققب« الدتواح»التوهىفنتاكاوح ب فتنسىف وأورضىف؟ أمل تكم كتىفب 

سوى  شائىف  سقم و تدنغ  أح تيت   شيتاء والد ىفد والنىفحثام؟   م إح ح ىفرة الدص هيدىف ىف أح الت شىفغ  لق شغ  ال ال

 اولتزام ضىفلدص تتاىفناىفق فه   ذا  و اإلسالم؟ و    كذا كىفح التسقتوح؟ 

صوك )أى ضقتىفي ال  سقتوح تقتزهوح ضىفلد ضئا  هم لتى ألو كىفح الت سودوح الدناىف ب تدد  تآح( تتاىفناىفو أكىفنوا ت

السدام لاس ضش ء ب لىفرتخ اليىفملو فا ودوهنىف ساىفساىف وتسكتتىف واقتصىفدتىف و  ىففاىفو وتيتدق الدىفس دتدهم وتتنديْوح أدهبم 

فاس؟ و ىف دوتتحد وح وتكتنوح ضقسررىفهنم تىل اختالم هققهم ولغىفهتم و  ىففىفهتمو وتحنوح نناهم وتفّدونأ ضىفلدفس وال

نحم أووء الاوم لدىف تشتاي التؤسىفءو وُنَيّد ضتئىفي التالتامو ونياش تىل رقية ضختة هم النساطةو ولدتدىف نفط غزتت 

وأهنىفر كثاتةو وهازاناىفي ضيا دولدىف  ىفئقة ضشررك  و تخطت تىل النىفاو وهع  ذا فدحم ب هنختة األهمو وو تحتتهدىف 

سوى تتالَء أحدو ض  الك  تدظت إلادىف تىل أندىف ه سوا  ستىف فحسب( لا تسحة ألحذتتهمو وكثات هم هث فادىف )التث فام ا

سالمو  ستك هدهم إو  .ضىفلة الزضىفلةو تىل تكس هىف كىفح الحىفا أتىفم تز اإل صدر الت ِرَخىفٍك لهذه الدولة أو لقكو وو تت

 تى هىفذا تتتد  نوء؟ أوالذى تدغص تىل ضيا الدىفس تاشررتهم ب الا ظة والتدىفمو وتتتر ىف وتصررات ىف نكدا وغتىفق ل

 إهنم  م التفسدوحو و م ضتىف تيتقوح تشيتوحق 

د التف و« النيد»كذلك هم الت حك أح تحىفوا أضو .تد إتهىفهدىف أح كتىفضأ  ذا  و الكتىفب الوحاد الذى تنحث تم 

اثق وو ذا التتهب« الوتي اليقتي»يف التتاث اإلساله و ذلك النيد الذي تتكم أح تسىفتردنىف تىل اوقتتاب هم صاىفغة 

تأ  سة أدضاررررة صحاحة لكتىفب اليتضاة األوحررررد ُلَفهِّ سىف تىل درا سىف تتأل  ذلك لقنررررىفحث يف ال تآح إو حام تيتتد أ

روقف « وتي تقتي»لآلختتمق فهذه الدراسةو ب .تتأو  ي الكفاقة ضتح اق  رولوج»نتجىفو. ضأ ه رأ األتدت «  يالتوجا

سررررىفئد يف   ىففتدىف وفكتنىفق إّو أح ال نحث تم  ذا التفهوم وضقورلأ وصاىفغتأ و تتكم أح لتم ضتيزا تم إتىفدة قتاءة ال

هم الكتىفب السررىفضق(ق وهيد   ذا أنأ تجي  هم  13 -12قتاءة جدتدة ضىفحثة هد نة حسررنتىف ت وا )ك« تقوم ال تآح»

سقتام لأ تىل هدى ال توحو  م آح األواح أخ سأ ههدّى آخت الزهىفحو ذلك الذى طىفا انتظىفر الت اتا ضيد طقوو التوك نف

أح ته  تقادىف ضطقيتأ النهاةق واهلل سررالهىفي! ف د ليندىف هم طوا اونتظىفر لسرراىفدة السررالم ب األرض حاث تصررطحب 

(و فاتدز ىفح وتتغىف.وحو  م ب القا  تأخذ ىف ب أح ررىفنأ وتأكالح أر.ا ضىفلقنمو  م ضيد engagéالذئب الشررىفة ب تده )

شهور تدجنىفح ذؤضىفنىف وذئنىفي سية  س ىف هىفي! لكْم أى  غتور  ذاو وأى  انحتام ب ل دتت ل و وختفىفنىف ونيجىفيق أضوك ال

ضة هتاتىف»الذاي؟ أمل تكم  م هتآة تطىفلع فاهىف صررورلأ وتتى نفسررأ تىل ح ا تهىف؟ أم إح التتاتىف الت  حولأ كىفنت  «  هحدي

ع ىفرك ب كتىفضك الذى أ ىفر الزواضليكس األشرراىفء ضصررورة أضررخم هم ح ا تهىف؟ رمحك اهلل تىف دق تند اليزتز محودةو وض

وأقا ه ررىفجع الجىف قام الحشررىفشررامو وو ضىفرك اهلل فاتم لطىفوا تقاك هم ك  تت  ذهام .نام و لتلفع رأسررأ إىل 

 هوطئ قدهاكو تىل األق  ب القغة اإلنجقازتة وب لتا هىف األدض  والد دى!
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سنيام هم  صفحة الثىفهدة وال صفحة الثال ام وال ستع كىفلندىف ت و«  د الخطىفب الدتد ن»وب ك  هم ال ا إح  دىفك ن

هجىفوي ب الحاىفة و لتيقق هبىف فيىفلاىفي الدصوك ال تآناةو .اتتىف أح الصحىفضة قد فطدوا إىل  ذا هدذ وقت هنكتق و ذا 

صوكو كىفح  تة »هىف قىفلأ ضىفلحتم   شك   الد هدذ القحظىفي األوىل ب التىفرتخ اإلساله و وخالا فتتة نزوا الوح  ول

شتى إد صةو وأح  تة هجىفوي أختى لخ ع لفىفتقاة الي   الن صوك الدتداة هجىفا فيىفلاتهىف الخىف ست ت أح لقد راك ه

سألوح إ.اء هوقف ضيادأ هىف إذا  سقتوح األوائ  كثاتا هىف ت صوكق وكىفح الت سىفناة وو لتيقق هبىف فيىفلاة الد والخنتة اإلن

صتم الدن  هحكوهىف ضىفلوح  أم هحكوهىف ضىفلخنتة والي  صتفىف آخت كىفح ل  ق وكثاتا هىف كىفنوا تختقفوح هيأ وت تتحوح ل

سىفئ  الخطىفب الدتد  وأدوالأ  إذا كىفح التجىفا هم هجىفوي الي   والخنتةق األهثقة تىل ذلك كثاتةو ولتتقئ هبىف ك  و

هم كتب وه ىفوي وخطب وهواتا وضتاهج وأحىفدتثق ورغم ذلك تت رر  الخطىفب الدتد  ب هد فيىفلاة الدصرروك 

صاغت ب هندإ الدتداة إىل سنق ال وا( هتجىف ال لقك الفتو  الت   شتولاتهىف كتىف   ك  التجىفوي )أى تحىفوا لكتتس 

 «ق أنتم أتقم ضشنوح دناىفكم»

والحق أح  ذا كالم غتتب تتف ررأ التىفرتخ والي   واإلتتىفحو إذ هىف دام  دىفك نص فال ضد هم قنولأ واليت  ضأق 

ح سررألوا قط     نحم ب ح  هم لطناق الدصرروك ال تآناة؟ ض  كىفح ففيىفلاتأ إذح هسررتتتةق والصررحىفضة مل تحدث أ

سررنالهم      دىفك وح  ضكذا أو و؟ ضتىف تيد  أهنمو حام تكوح  دىفك وح و فإهنم تيتفوح لتىفهىف أنأ و هدىفك هم 

يىفلاة و فلطنا أق أهىف إذا مل تكم  دىفك نص ب التوضرروو التطتوك فكاف لكوح  دىفك فيىفلاة ليقيق؟    تتكم أح ليقيق 

شائىف دوح أح لكوح لهىف فيىفلاة فاأق ك  هىف  دىفلك أح  ذا قد تتم تىل  صوك و لتتك  صال؟ وهع  ذا فإح الد وجود لهىف أ

و «إح ضيا الظم إ م»نحو هنىفشررت ضحاث ت وا الدص ب هوضرروو هم التوضرروتىفي كالهىف تىفهىف دوح لفصررا و هث   

ستوى الذتم تيقتوح والذتم و تيقتوح؟»و شورى ضادهم»و «ق      ت سالم  أنتم «وأهت م  سوا تقاأ ال و وت وا الت

أتقم ضشررنوح دناىفكمو والتجتهد إذا أصررىفب فقأ أجتاحو وإذا أخطأ فقأ أجتو وإح اهلل تحب إذا تت  أحدكم تتال أح 

تت دأو وطقب اليقم فتت ررة تىل ك  هسررقم وهسررقتةو وو تدنغ  لقتنهم أح تذا نفسررأ ضأح تتيتض هم النالء لتىف و 

سم لدىف تط شتةو ضتيد  أهنىف و لت صوك    فىفتقاة غات هنىف شىفرققق إلخق فهدىف نجد أح فىفتقاة الد ست اقو وهىف خىفب هم ا

لفصرراالي الطتتقو ض  لكتف  ضىفإلشررىفرة إىل اولجىفه حت  و نتخذ طتت ىف أختى و لوصررقدىف إىل هىف نتتدو هع إهدادنىف 

 ضىفلتوجاهىفي الت  لكف  لدىف تدم الختوج تم الطتتقق

سواو فتدهىف فأهىف  صحىفضة هددوحة تم قنوا رأى الت صوك ضحاث تكوح لق سنة إىل األهثقة الت  و لوجد فاهىف ن ضىفلد

تتىف حدث قن  هيتكة ضدرو إذ اسررتجىفد الدن  تقاأ السررالم هوضرريىف فدزا تدده « السرراتة الدنوتة»هىف كتنأ اضم  شررىفم ب 

ستتالاج  الدىفجعو ضاد أنأ كىفح لنيا  ضع اإل صورا أنأ  و التو صحىفضة رؤتة أختى تىل هىف تخنتنىف الدص التىفىل  هت ال

ضم إسررحىف   اتنىفدر م )أى تنىفدر قتتشررىف( إىل التىفء حت  إذا جىفء أدن  هىفء هم ضدر نزا ضأق قىفا ملسو هيلع هللا ىلص ختج رسرروا اهلل »

ْ ُت تم رجىفا هم ضدي سقتة أهنم ذكتوا أح الحنىفب ضم التدذر ضم الجتوك قىفا  تىف رسوا اهللو أرأتت  ذا التدزا   فُحدِّ

 أهدزو أنزلكأ اهلل لاس لدىف أح نت دهأ وو نتأخت تدأ أم  و التأي والحتب والتكادة؟ قىفا  ض   و التأي والحتب 
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والتكادةق ف ىفا  تىف رسوا اهللو فإح  ذا لاس ضتدزاق فىفهنا ضىفلدىفس حت  نأيت أدن  هىفء هم ال وم فددزلأ  م لغّور هىف 

  ل د أشتي ملسو هيلع هللا ىلصه هىفء  م ن ىفل  ال وم فدشتب وو تشتضوحق ف ىفا رسوا اهلل وراءه هم الُ ُقب  م نندي تقاأ حوضىف فدتقن

وهم هيأ هم الدىفسو فسررىفر حت  إذا أل  أدن  هىفء هم ال وم نزا تقاأو  م أهت ضىفلُ ُقب ملسو هيلع هللا ىلص ضىفلتأيق فدها رسرروا اهلل 

َرْيو وضدي حوضررىف تىل ال قاب الذي نزا َفُتقَِئ هىفءو  م قذفوا فاأ اآلناة  الحنىفب لقتسرروا الكتتمفتتاجية «ق فُغوِّ

ذلك لملسو هيلع هللا ىلص صررقواي اهلل وسررالهأ تقاأ مل لتمو كتىف رأتدىفو إو ضيد أح لا م هم خالا سررنالأ لقتسرروا نفسررأ أح اختاىفره 

التوضررع مل تكم هنداىف تىل وح  نزا ضشررأنأو ض   و اجتهىفد هدأ تقاأ الصررالة والسررالمق وألنأ تيتم هم ال تآح أح 

سالم شورى قاتة كناتة هم قام اإل شورلأو  ال مل تتتدد لحظة واحدة تم إضداء رأتأ ب ذلك اوختاىفرو ونزا الدن  تىل ه

 وكىفنت هشورة هنىفركةق

ستىفء فإح الدن  والصحىفضة و تتقكوح  أهىف تىل ال فة األختى فهىف  و ذا نص تتتدىف أنأ حام تكوح  دىفك وح  هم ال

ضم  شررىفمو ولكْم  ذه التتة تىل غزوة الحدتناة وهىف و« السرراتة الدنوتة»إو الدزوا تىل  ذا الوح ق وهتة أختى نفتح 

تىفب فقتىف التأم األهت ومل تنق إو الك»وقع ت ب و ا ة الصقحو الت  رأى تتت ضم الخطىفب أح فاهىف إجحىففىف ضىفلتسقتام  

سقتام؟ قىفا سدىف ضىفلت سوا اهلل؟ قىفا  ضىلق قىفا  أول ضىلق   و ب تتت ضم الخطىفب فأل  أضىف ضكت ف ىفا  تىف أضىف ضكتو ألاس ضت

شهد أنأ  شتكام؟ قىفا  ضىل قىفا  فيالم نيطي الدناة يف دتددىف؟ قىفا أضو ضكت  تىف تتتو الزم غت.هو فإين أ سوا ضىفلت قىفا  أولا

سوا اهلل  سوا اهللق  م أل  ر شهد أنأ ر سوا اهللق قىفا تتت  وأنىف أ سوا اهلل؟ قىفا  ملسو هيلع هللا ىلص ر ست ضت سوا اهللو أل ف ىفا  تىف ر

   ضىلق قىفا  أولاسوا ضىفلتشتكام؟ قىفا  ضىلق قىفا  فيالم نيطي الدناة يف دتددىف؟ قىفا  أنىفضىلق قىفا  أولسدىف ضىفلتسقتام؟ قىفا

ص  وأتتق هم  صوم وأ صد  وأ سولأق لم أخىفلف أهتهو ولم ت ايدي! قىفا  فكىفح تتت ت وا  هىف .لت أل تند اهلل ور

 كاف هم تتت ب النداتة أحفىفنظت «ق الذي صديت توهئذو هخىففة كالهي الذي لكقتُت ضأو حت  رجوي أح تكوح خاتا

سأو  شائىف هم لق ىفء نف سالم مل تدزا فاأ وح ق لكدأ حام تتم أح الدن  مل تفي   األهت هىف  و إو اجتهىفد هم الدن  تقاأ ال

ض  كىفح األهت وحاىف هم اهلل لأو لتاجع تىل الفور وشيت ضىفلذنب وه  فتتة طوتقة تصوم وتصىل رجىفء أح تغفت اهلل لأ  ذا 

 ى مل ت صد ضأ هع ذلك إو وجأ الخاتق التوقفو الذ

شتتع  صىفدر الت صدرا هم ه سدة التحتدتة ه شىففي  لق شام ال صت أضو .تد هبذاو ض  تزتد فازتم أح لد وو تكتف  ن

سدة الدنوتة التطهتة هدخال  ستدكىفرو إذ و تتى لق سنا  او تحولهىف هم ونص إىل نصق و و حام ت وا  ذا ت ولأ تىل 

شتتع )ا سطاة»هم كتىفب  32 -31نظت كب تتقاة الت ساس األتدتولوجاة الو شىففي  ولأ شت/ «/ اإلهىفم ال سادىف لقد

م(ق فكاف ضىفهلل تصح  ذاو والسدة ب الجىفنب األكنت هدهىف    نصوك قىفلهىف الدن  تقاأ السالم؟ ض  ل د لحولت 1992

   الشىففي  هىف ضأهنىف ونص؟ وأفيىفلأ أت ىف إىل رواتىفي تتدىفققهىف التسقتوحو فأصنحت    أت ىف ضذلك نصىفق فكاف تصف

شتتع؟ أم    الدن   و الذى في  ذلك؟ ليىفلوا ن تأ  ذتم الحدتثام  صىفدر الت صدرا هم ه سدة ه  و الذى جي  هم ال

لتيىفذ )حام أرسررقأ إىل الاتم لا  رر  تام التسررقتام  دىفك(  ضم لحكم؟ قىفا  ضكتىفب اهللق قىفا  ملسو هيلع هللا ىلص قىفا الدني »هثال  

 قىفا  فإح مل لجد؟ قىفا  أجتهد رأتي وو آلوق قىفا  الحتد هلل الذي وفق رسوا ملسو هيلع هللا ىلصق اهلل  فإح مل لجد؟ قىفا  ضسدة رسوا
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دىف »و «رسرروا اهلل ضأ أو هنات تدأو فا وا  ضاد اأ األهت هم أهتي هتىف أهتي  تأل و ُأْلِفَامي أحَدكم هتكًئىف تىل أرتكتأ 

أ هم حتام حّتهدىفهق أو وإين ُأولِاُت الكتىفَب وهِْثَقأ وضادكم  ذا ال تآحق فتىف وجدنىف فاأ هم حالا أحققدىفهو وهىف وجدنىف فا

 «ق  هيأ

وحت  لو تكم الدن   و الذى جيقهىف كذلك فه  كىفح الشرررىففي  وحده هم ضام الف هىفء وتقتىفء الدتم  و الذى 

ا دجيقهىف كذلك؟ ل د كىفح تقتىفء التسقتام قن  الشىففي  تتخذوح هم السدة هصدرا لقتشتتعو القهم إو نىفسىف ققاقام ج

سدة كقهىف ض  تىل  سوا ضذوى خطت وو أةاةو ومل تكونوا تيتتضوح تىل ال سّتهم ألهنم لا شىففي و لكدأ مل ت شىفر إلاهم ال أ

هىف لاس لأ حكم ب ال تآح التجادق فقم تكم الشررىففي  اضم ضجدهتىف إذح رغم الخدهة اليقتاة الجقاقة الت  أدا ىف لذلك 

 دىفك هث   ذتم الحدتثامو ألاس تدنغ  أح تأل  الدن  ضيد ال تآح ب التصرردر التشررتتي  الكتتمق وحت  لو مل تكم 

ستىفءو فهو تيتم  شتة ضىفل ص  هنىف صفأ التتق   األوا لكتىفب اهلل والتطنق األوا لأ والتت شتتع ضو صىفدر الت لتلاب ه

تىف أنقأ ال تآحق لكاف تطن أ لطنا ىف صحاحىف؟ أم هىفذا؟   م إح ب السدة لشتتيىفي وأحكىفهىف مل تدزا هبىف ال تآحو وشتوحىف 

تم و وَحث أ تىل اوجتهىفد ب اليقم والد«إذا قىفهت ال اىفهة وب تد أحدكم فساقة فقاغتسهىف»وهم ذلك قولأ تقاأ السالم  

واو واشررتتاُطأ رضررىف الفتىفة ب الِخْطنةو وإو نولنشرراُته التجتهدتم ضأهنم هأجوروح ب ك  األحواا  أصررىفضوا أم أخط

اُده أح إهىفطة األذى تم الطتتق صدقةو وِحْتُصأ تىل الدظىفم والسكادة ب الصالةو ولوصاتأ فىفلزواج غات صحاحو ولأك

التجىفا ضىفلتفق هع نسررىفئهم ولوسررية الصرردر لدز  الدزقىفي هدهمو ولدناُهأ إىل أح الجدة جزاء هم تحسررم لتضاة اضدتأ 

شجىفرو وَأْهُته ضت سدىفح وتدم لجىفو. وتزوجهىفو وهنُاأ تم التنوا ب التىفء التاكد وب ه  األ سوتك األ شيت ول تجا  ال

سح تىل  شىفءتم والت صتتم والي َشْتُتأ الخقع ونع الي سنة لقحىفئاو و صاة الثقثو ولحقاُ  هىف دوح الجتىفو ضىفلد الو

شواا والثال ة الناا  شوراء وستة أتىفم  س ىفء وصاىفم تىف الخفام والصالة ب الديقام وصقواي الدواف  وصالة اوست

أ الجتع ضام الزوجة وتتتهىف أو خىفلتهىفو ولجوتُزه الكذب ب الصررقح ضام الدىفس وب هجىفهقة هم ك  شررهتو ولحتتت

الزوجة ولخداو اليدو ب الحتبو ولحتتتأ الصرردقة تىل األنناىفء أو ورا ة أقىفرهبم لهمو وحثأ تىل األك  ضىفلاتامو 

َقم والتصتي   اة والزواجققق إلخق ولوضاحأ ألحكىفم طهىفرة التىفء ونجىفستأ والشفية واإلجىفرة والسي

م فاتىف تتتد نصت أضو .تد ل تتته ه« أنتم أتقم ضشنوح دناىفكم»كذلك و دخ  ل وا التسوا تقاأ الصالة والسالم  

شائىفق ذلك أح الت صود ضشنوح الدناىف  و هىف و تالقة لأ هدهىف ضي ادة أو لشتتع أو أخال و  سدتأ  أح التسوا و تشّتو ض

افاة ضدىفء التسررىفكم وخاىفطة التالضس وسرر   األرض و.راتة التحىفصررا و وحفت التتو هث  اوختتاتىفي اليقتاةو وك

وإنشررىفء شررنكىفي التىو وصرردىفتة األدوتةو وهيىفلجة التتض ووصررف الدواءو ولدظام اليقتاة التيقاتاةو ووضررع 

هىف الحالا وال ضة تم األهةق أ اىف تىفرسرررة شررنوح الحتبو وطت  لطناق الشررورى والد تةو وه نىفي اإلدار حتام التتلا

واألخال  الفىفضقة والتدحطة فتدخ  ب التشتتعق وإو فتم التتكم ألى هتىفٍر هزتٍج اودتىفء ضأح ال تآح و تشّتو  و 

صت أضو .تد لكأة لتد األحىفدتث  سدة هطق ىف والخذ هدهم ن شنوح دناىفنىفق  م هم  نوء الذتم رف وا ال أت ىف ألندىف نيقم 

 ب اإلسالم؟  ال ذكت لدىف أستىفء م وهواقفهم وردود هم تأخذوح ضىفلسدة  الدنوتة أح لكوح هصدرا هم هصىفدر التشتتع
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تقاهمق    نفهم هم  ذا أح ال تآناام كىفنوا هوجودتم هدذ ذلك الوقت التنكت؟ إح صررح األهت ل د كىفنواو فاتىف  و 

هدهمو  ُتَسمِّ أحداواضحو نىفتة ضئاقة هحدودة شدتدة ال قلة والتحدودتة حت  إح الشىففي  حام نىفقش هدطق ىفهتم مل 

ض  ك  هىف ذكته  و أح أحد م قد راجيأ ب هوقفأ هم األحىفدتث وأنأ قد فّهتأ األهت ففهمو كتىف أح النغدادىو حسررنتىف 

و قد تد الخوارج هم التدكتتم لقيت  ضىفألحىفدتث «فجت اإلسررالم»تىل هىف جىفء ب « أصرروا الدتم»تخنتنىف ب كتىفضأ  

و 242فصررىفتداو وضخىفصررة  232م/ 1969/ دار الكتىفب اليتض / ضاتوي/ 10)انظت أمحد أهام/ فجت اإلسررالم/  

وهىف ضيد ىف(ق فه   5/ 9م/ 3001لقشررىففي / لح اق رفيت فو.ي تند التطقب/ دار الوفىفء/ التدصررورة/« األم»و

و عكىفح تىل الشىففي  أح تتتك تقتأ وفهتأ وتشذ تم سىفئت تقتىفء اإلسالمو الذتم كىفنوا تأخذوح ضىفلسدة هصدرا لقتشتت

وتتنع  ذه الجتىفتة هم الدكتاي التجهوىل الحىفا حت  تتضرر  تدأ نصررت حىفهد أضو .تد؟ و   الخوارج التددفيوح 

لقصرردام هع الدولة والتجتتع ال ررا و اليطم التسررىفرتوح لقتكفات رغم لحتسررهم لقدتم قد أصررنحوا اآلح تتثقوح 

 الفكت الي الن  الذى تدنغ  النىفتأ تدد أضو .تد وأهثىفلأ؟ غتتنة!

و دىفك نوو آخت هم التشررتتع كىفح ب تهد رسرروا اهللو و و »ت وا دق أمحد أهام تم السرردة وهكىفنتهىف ب التشررتتع  

التشررتتع ضىفلسرردةق وتختقف تم الكتىفب ب أح ال تآح ألفىفهأ وهيىفناأ ضوح  هم اهللو وأهىف السرردة فألفىفههىف هم تدد 

م  تآح كىفلذى رأتَت ب آتىفي الصالة والزكىفةق فىفل تآح مل تناالتسواق فىفلسدة أو أحىفدتث التسوا ضادت كثاتا هم آتىفي ال

 ائىفي الصالة وو أوقىفهتىفو ومل تنام الت ىفدتت الواجنة ب الزكىفة وو شتوطهىفق إنتىف ضام ذلك الدن   ض ولأ أو فيقأق كذلك 

ىفلأ الدن  أو هىف قحد ت حوادث وخصوهىفي ق   فاهىف الدن  ضىفلحدتث و ضىفل تآحو فكىفح ق ىفؤه ب ذلك لشتتيىفق فك  

فيقأ أو حدث أهىفهأ واستحسدأ كىفح لشتتيىفق وهت   نت ذلك تم رسوا اهلل كىفح ب ال وة ضتدزلة ال تآحق ولكم ق  أح 

تثنت  نولىف و تحتت  الشررك لتىف ضادىف ب كالهدىف تىل الحدتثققق وأحىفدتث األحكىفم كثاتة وردي ب ك  األنواو الت  

ادي هفّصقأو و.ادي أشاىفء كثاتة مل تذكت ىف ال تآحق وقد ُتدَِ  اليقتىفء قدتتىف ضجتيهىف ورد فاهىف ال تآح قنادت هجتقأو وق

 ورلنو ىف حسب التتلاب الف ه ق

وهم ذلك تتنام أح أسىفس ال ىفنوح اإلساله  ملسو هيلع هللا ىلصق  ذا األصالح  الكتىفب والسدة ةىف هصدر التشتتع ب تهد الدن  

ألتة سررقطٍة حُق ب هخىفلفتهىف وو الختوج تىل هىف ورد ب  إلهّ  هصرردره اهلل فاتىف نص تقاأ هم كتىفب أو حدتث لاس

سدة هم قواتد كقاةق وضذلك لخىفلف  ستتشدتم ضتىف ورد ب الكتىفب وال نصوصهىفق إنتىف تجتهدوح فاتىف مل تتد فاأ نص ه

سات قىفنوح أو ليدتقأ أو إلغىفئأق ولا شتتياة ب هدته  الحتتة ب لف سقطة الت ضياةو ففاهىف لكوح ال شأح  سال وانام الو ال

كذلك ب ال وانام اإللهاةو فحتتة الف هىفء والخقفىفء هحدودة ب دائتة فهم نصرروك ال تآحو وه دار الث ة ضىفلحدتث 

 «ق  وتدههىف مل تتد فاأ كتىفب وو سدة صحاحة

وضيد أح لدىفوا دق أمحد أهام هدرسررة التأى وضام أهنىف    أت ررىف لأخذ ضىفلحدتثو ولكم لاس تىل الدطىف  الواسررع 

سقتام كىفنت لغىفىل ب  ذا األهت فال لأخذ هبىف ضتىفلىف هتحججام الذى لأ سة الت ىفضقةو انت   إىل طىفئفة هم الت خذ ضأ التدر

 ضأهنم تشكوح شكىف هطق ىف ب التواة لكثتة هم جّتحهم رجىفا الجتك والتيدت  حت  لاكىفدوح أو تتف وا تىل أهىفنة 
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قىفلواق وتتقخص هوقفهم ب أهنم و تىف  قأ ك حّدث أو صرررد ث   ذه  ه ضأ لت تىفب اهلل الت طوو  تدنغ  أح تتتكوا ك

«  األم»وهىف ضيد ىف(ق  ودق أمحد أهام تيتتد ب  ذا تىل هىف جىفء ب كتىفب  233األحىفدتث التشكوك فاهىف )فجت اإلسالم/ 

شات ب رأت  إىل ستىفء أت ىفئهىفو هتىف ت ستىف واحدا هم أ شىففي  حام نىفقش آراء  ذه الطىفئفةق إو أنأ مل تذكت لدىف ا أهنىف  لق

كىفنت ِجّد هحدودةو ومل تكم لهىف خطت تذكتق والواقع أح حجة  نوء التتشككام ب السدة الدنوتة داح ةو إذ لاس هم 

ضىفألحىفدتث ب هجىفا  تأخذوح  نة ولشرركك   كذا هلل ب هللق كتىف أح الذتم  التي وا أح تكوح الدىفس نايىف هح  رت

ادوح ضىفلحدتث حام و تكوح  دىفك نص قتآن  ب التسررألة الت  التشررتتيىفي و تتتكوح ال تآح كتىف .تتواو ض  تسررتي

تنحثوح لهىف تم حكم شتت ق وتىل أتة حىفا فإح اليت  ضىفلحدتث لاس هيدىفه أح ن نقأ تشوائاىف دوح لتحاص ودوح أح 

 تكوح سىفئتا هع روك اإلسالم والجىف أ اليىفمق   

صد سدة ه شىففي  ولخىفذه ال صت أضو .تد تىل ال شتتع هع ال تآح و تنيث تىل اوطتئدىفحق والواقع أح  جوم ن را لقت

وأحسم هىف تتكم لأوت  كالهأ ضأ إح أغت دىف أتاددىف تم الغىفتة الواضحة هم  ذا الكالم  و أح السدة التحتدتة لاست 

هم كتىفضأ تم اإلهىفم الشىففي (ق لكم حت  لو كىفنت  38لشتتيىف هست ال ض  هجتد شىفرحة لق تآح وهفستة لأ )انظت ك

سدة هج ستطاع أح نطنق ال شتتع؟ ذلك أندىف و ن صىفدر الت صدرا هم ه ساتتة ه شىفرحة لق تآحو أفال ليد التذكتُة التف تد 

التشررتتيىفي ال تآناة ب كثات هم الحىفوي إو هم خالا شررتك السرردة لهىفو وهىف و تتم الواجب إو ضأ فهو واجبق فإذا 

ساة كثات شتتياة ولوجاهىفي أخالقاة ونف سدة ومل تتيتض لهىف ال تآح قط أو ليتضتتفدىف أح  م أحكىفهىف ل  ة جىفءي هبىف ال

لهىف هم ضياد لنام لدىف أح هكىفنة السرردة ب التشررتتع اإلسرراله  هكىفنة تظاتة الخطتق ققت إح  ذا  و أحسررم هىف تتكم 

 لأوت  كالهأ ضأ إح أغت رردىف أتاددىف تم الغىفتة الواضررحة هم  ذا الكالمو أهىف إح أردنىف أح نيتم هىفذا تتتد قولأو وهم

شىفرة فاهىف إىل هىف ت وا  سأ ب آخت ف تة هم كتىفضأ الذى ضام أتدتدىف اآلحو واإل صتتح تنىفرلأ  وو فيقادىف أح ن تأ هىف كتنأ ضدف

 ذه »إح الشررىففي  رضرر  اهلل تدأ قد صررديأ ضىفلسرردة الدنوتة هم لحوتقهىف هم ونص إىل نص هث  ال تآح الكتتمق ت وا  

شىففي  تىل هدحهىف لق شتولاة الت  حتك ال شىفرك إىل ال ّسع هجىفلهىف فحّوا الدص الثىفنوى ال صوك الدتداة ضيد أح و د

األصىل وأضف  تقاأ نفس درجة التشتوتاةو  م وّسع هفهوم السدّة ضأح ألحق ضأ اإلنىفو كتىف ألحق ضأ الينىفدايو وقىفم 

يىفلاتأ وإ دار ء فضتضط اوجتهىفد/ ال اىفس ضك  هىف سررنق رضىفطىف هحكتىفو ليد  ب التحقا  األخات لكنا  اإلنسررىفح ضإلغىف

خنتلأق فإذا أضررفدىف إىل ذلك أح هواقف الشررىففي  اوجتهىفدتة لدور ب أغقنهىف ب دائتة التحىففظة تىل التسررت ت الثىفضتو 

ولسي  إىل لكتتس التىفض  ضإضفىفء طىفضع دتد  أ.ىل كتىف رأتدىف ب اجتهىفدالأ ب هاتاث اليند وب هاتاث األخت الوحادة 

سألة .كىفة الغتاسو أد شيتى وب ه صىفغأ األ ساىف  الذى  ساىف  األتدتولوج  الذى تدور فاأ خطىفضأ كقأق إنأ ال ركدىف ال

شاوو  ستتتار وال سفاة أخالقاة ُكتِب لهىف او ضف  تقاأ أضيىفدا فق سق هتكىفه و  م جىفء الغزاىل ضيد ذلك فأ هم ضيد ب ن

يتتد تىل سقطة الدصوك ضيد والهاتدة تىل هجت  الخطىفب الدتد  حت  تصتنىف  ذاق و كذا ه  الي   اإلساله  ت

شىففي و طن ىف آللاىفي اوستتجىفو والتتدتدق  ولحولت اولجىف ىفي  صاىفغة الذاكتة ب تصت التدوتمو تصت ال أح لتت 

األختى ب ضداة الث ىففة والت  أرادي صاىفغة الذاكتة طن ىف آللاىفي اوستدتىفج الحت هم الطناية والواقع الح  كىفوتتزاا 

 الجىف ىفي  ىفهشاةق وقد آح أواح التتاجية واونت ىفا إىل هتحقة التحتر و هم سقطة الدصوك والفقسفة الي قاة إىل 
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 «وحد ىفو ض  هم ك  سقطة ليو  هساتة اإلنسىفح ب تىفلتدىفق تقادىف أح ن وم هبذا اآلحو وفورا قن  أح تجتفدىف الطوفىفح

أنأ تخقط خقطىف هزرتىف ضام هاداح (ق وو أحسب ه صد الدكتور إو واضحىف أشد الوضوكو وإح كدت أوحا 110)ك

الف أ وهاداح اليقوم الطناياةو فىفلف أ إنتىف تختص ضىفلينىفداي والتشررتتيىفيو ضادتىف اليقوم الطناياة لختص ضىفكتشررىفم 

صدىفتة التختتتىفي التختقفةو فال ليىفرض هم  م ضام التجىفلام كتىف تتو م أضو .تد أو تتتد أح توةدىفق  قوانام الكوح و

قىفلأ ب ذلك التوضرروو  و ضررجاج فىفرغ و جدوى هدأو ودتك هم اإل.تىفج الذى تسررننأ لدىف ذلك وتىل  ذا فك  هىف 

 ال جاجق 

ول د كتب أحد التتحتسررام لدصررت أضو .تدو و و غسررىفح أضو محدو ه ىفو ركاك األسررقوب سرر ام الفكت ب جتتدة 

تحقة! دفع  تم استخداهأ الي   أداة نصت حىفهد أضو .تد اضم رشد الت»م ضيدواح 2010لتو.  7الفقسطاداة ب « الندىفء»

نصررت حىفهد أضو .تدو حاىفلأ كتىف وفىفلأ إسررتتتي تتضررة لقجدا ضام »جىفء ب ضداتتأ هىف نصررأ  « لفهم التوروث الدتدي

شىفؤوا  سفة يف اليقوم الدتداةو  سىفلذة أو ق   فال صولاة الدّص الدتدي وضام هفّكتتم تتب  أ سكام ضأ رجىفا دتم هتت

و و و هىف تنكد هىف ققدىفه تم الجىفه التج ق «ّص يف هحىفولة هدهم لإلنطال  نحو رحىفب الشررتولاةاإلضحىفر ضيادا تم الد

وب  ذا الت ىفاو هثقتىف وحظدىف ب ه ىفوي كثاتةو تشررنيأ دق نصررت ضىفضم رشرردق فه  كىفح اضم رشررد  ىفئتا تىل الدصرروك 

رمحأ اهلل ف اهىف قىفضرراىف تحكم ضىفلشررتتيةو الدتداة هم قتآح وحدتث تدتو إىل التحتر هدهىف وننذ ىف خقف الظهت؟ ل د كىفح 

س  كىفح هتتتدا تقاهىفق ولأ كتىفب  سوم األندل صوك الدتداة الت  تظم كىفلب الت ىفا تم جه  ونز  أح الفاق أى ضىفلد

ستأ   صدار األحكىفم ال  ىفئاة ا ستيام ضأ ب إ شهور ب الف أ كىفح ت صد»ه  و هىف تيط  و«ق ضداتة التجتهد وهنىفتة الت ت

نوتاة التدافيام تم نصررت أضو .تدو فهم تشرر شرر وح ضتىف و تي قوحق وكىفح اضم رشررد تنكد أنأ و  ال ىفرئ فكتة تم

ليىفرض ضام الدتم والفقسررفةو ضتىف تدا تىل أنأ كىفح تدطقق هم الدصرروك الدتداة وو تدتو إىل الثورة تقاهىفق وكتىفضىفه  

 اآلخت وضىفل تآح الكتتم وضىفلتسوا الذى أل  ضأقتدتىفح تم إتتىفح ضىفهلل سنحىفنأ وضىفلاوم « فص  الت ىفا»و« هدىف ج األدلة»

أقوا  ذا ألح الننغىفواي تظدوح أنأو رمحأ اهللو كىفح هتتتدا تىل اإلسررالمو ولذلك تتجدونأق و م ب  ذا إنتىف تتددوح 

هىف كىفح ضيا األورضاام ب تصت الده ة ت ولونأ تدأو وهىف أكثت هم ب الحنس هم هظىفلام! وكىفح  دىفك هدرس تحىفضتنىف 

و وتقح ب هحىفضررتالأ تىل  ذا التيد و فكدت أذ ب إىل التكتنة وأرجع إىل «الفقسررفة اإلسررالهاة»الجىفهية ب هىفدة  ب

ضتة  كاف ل وا  ذا تدأ تىف دكتورو وكتىفضىف  سألأ ب التحىف سالمو فأ صحاح اإل سقتىف  شد فألفاأ رجال ه هدىف ج »اضم ر

د  ضأح آراءه الح ا اة هوجودة  ب شتحأ ألرسطوق وكىفح ت ووح تكس هىف لدت  تقاأ؟ فاجان« فص  الت ىفا»و« األدلة

 ذا التوقف وو تزاا هنيث اسررتغتاب تددىو إذ التيتوم أح نىفق  الكفت لاس ضكىففتو فتم ضىفب األوىل أح ن وا إح 

شىفرك الكفت لاس ضكىففت أت ىفو ضغا الدظت تم ت ادة أرسطو ب حد ذاهتىفو فهذه هسألة أختىق ولك  تتى ال تاء كاف 

» »قط ضيا الدىفس األهور خقطىف وت قنوهنىف تم ح ا تهىف ألفت انتنىف هم إىل أنأ ب الوقت الذى كتب فاأ هحتر هىفدة تخ

التشررنىفكاة أح هم هنىفدئ التشررردتة ب أورضىف تصررت الده رررة « الوتكنادتىف»ب الدسررخة اإلنجقازتة هم هوسرروتة 

«resurrection of the dead» و أى النيث وإتىفدة التول  إىل الحاىفة هم جدتدو نتى هحتر التىفدة ب الدسخة 
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اليتضاة هم ذاي التوسرروتةو رغم أنأ مل تفي  شررائىف سرروى لتنة  ذه التنىفدئ هم الدسررخة اإلنجقازتة إىل اليتضاةو 

ق «إحاىفء التول  غات هتكم»ضام األفكىفر التئاسرراة لتذ ب التشرردتةو أح  تحوا  ذا التندأ إىل تكسررأ لتىفهىف فاوردو

 فىفنظت ولأه ق

تزتم نصررت أضو .تد ضجتأٍة هتغشررتتٍة أح جو ت « ن د الخطىفب الدتد »وب الصررفحة الثىفلثة والسررتام هم كتىفب 

قطىفحو م هىف أنزا اهلل ضأ هم ساليقتىفناة لاس شائىف آخت سوى التأوت  الح ا   والفهم اليقت  لقدتمق والواقع أح  ذا كال

و «كانادتىفالوت»فىفليقتىفناة حسررب التيتتفىفي التخقتفة لهىف ب الغتب   و طن ىف لتىف جىفء ب التىفدة التخصررصررة لهىف ب 

أو « Sécularité»يف اإلنجقازتةو أو « Secularism»الَيْقَتىفنِاية  لتنة غات دقا ة ض  غات صررحاحة لكقتة »كىفآلل   

«laïque »سا« الِيْقم»اةق و ي كقتة و تالقة لهىف ضقفا ضىفلفتنس ة وهشت ىفلأ تىل اإلطال و فىفلِيْقم يف اإلنجقازتة والفتن

تة  دأ ضكق تة «Science»تينيت ت اأ كق تذ ب الِيْقِتي ُنطقق تق نة إىل الِيْقم  ي «Scientism»و وال و والدسرر

«Scientific » أو«Scientifique »و و ضتيد  هىف ت ىفض  «الدناوتة»قكقتة  ي يف الفتنسرراةو والتتنة الصررحاحة ل

تم أو هىف كىفنت تالقتأ ضىفلدتم تالقة ل ررىفدق ولت ررح  األختوتة فحسرربو ض  ضتيد  أخصو و و هىف و صررقة لأ ضىفلدِّ

 التتنة الصحاحة هم التيتتف الذي لورده التيىفجم ودوائت التيىفرم األجدناة لقكقتة 

 ي حتكة اجتتىفتاةو هتدم إىل صتم الدىفس ولوجاههم «  »Secularism»ل وا دائتة التيىفرم النتتطىفناةو هىفدة 

شدتدة يف  هم او تتىفم ضىفآلختة إىل او تتىفم هبذه الدناىف وحد ىفو وذلك أنأ كىفح لدى الدىفس يف اليصور الوسط  رغنة 

نفسهىف هم  ليتض« Secularism»اليزوم تم الدناىف والتأه  يف اهلل والاوم اآلختق ويف ه ىفوهة  ذه التغنة طف ت الر

خالا لدتاة الدزتة اإلنسىفناة حاث ضدأ الدىفس يف تصت الده ة تظهتوح ليق هم الشدتد ضىفإلنجىف.اي الث ىففاة والنشتتةو 

 وضإهكىفناة لح اق هطىفهحهم يف  ذه الدناىف ال تتنةق 

سهىف  التوك الدناوتة أو اولجىف ىفي الد« اليىفمل الجدتد»وت وا قىفهوس  شىفرحىف التىفدة نف ْسَتتو  لك ناوتة ونحو ذلُوضِ

تتفا أي شك  هم أشكىفا اإلتتىفح والينىفدةق اوتت ىفد « Practices»تىل الخصوك  نظىفم هم التنىفدئ والتطنا ىفي 

 وح الدولةو وخىفصة التتضاة اليىفهةق نضأح الدتم والشئوح الكدساة و دخ  لهىف يف ش

اة دناويو أو هىفديو لاس د«   Secular» شرررىفرحىف كقتة « هيجم أكسررفورد»وت وا  اىف وو روحاىفو هث  التتض تد

سةق التأي الذي ت وا إنأ و تدنغي  سقطة الالدتداةو الحكوهة التدىفق ة لقكدا الالدتداةو الفم أو التوسا   الالدتداةو ال

 أح تكوح الدتم أسىفسىف ل خال  والتتضاةق 

أي شررأح خىفك ت وم تىل  الجىفه يف الحاىفة أو يف«  Secularism»و هىفدة «التيجم الدويل الثىفلث الجدتد»وت وا 

هندأ أح الدتم أو اوتتنىفراي الدتداة تجب أو لتدخ  يف الحكوهةو أو استنيىفد  ذه اوتتنىفراي استنيىفدا ه صوداو فهي 

ليدي هثال الساىفسة الالدتداة النحتة يف الحكوهةق و ي نظىفم اجتتىفتي يف األخال  هنسس تىل فكتة وجوب قاىفم ال ام 

 اتتنىفراي الحاىفة التيىفصتة والت ىفهم اوجتتىفتي دوح الدظت إىل الدتمق السقوكاة والخق اة تىل
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تىل التسررتوي السرراىفسرري لطىفلب اليقتىفناة ضحتتة اوتت ىفد ولحتتت التيت داي الدتداة هم لدخ  الحكوهىفي 

 د ق لواألنظتةو وذلك ضفصرر  الدولة تم أتة هيت داي دتداة أو غاناةو وحصررت دور الدولة يف األهور التىفدتة ف ط

صطقح  ستخدم ه ساكوور( ألوا هتة هع لوقاع « Secular»ا ستفىفلاىف) و الذي أهن  ألوح الحتوب الدتداة صقح و

«  تقتدة»و وضداتة ههور الدولة ال وهاة الحدتثة )أي الدولة اليقتىفناة(و هشرراًتا إىل م1648تىفم  أوروضىفالتددلية يف 

ضتيد  ن قهىف إىل سقطىفي غات دتداةو أي لسقطة الدولة التدناةق واليقتىفناة  ي تتوهىف التأكاد تىل أح  الكداسةهتتقكىفي 

تيت د الدتديق وكندت  لذلكو هندأ هتىفرسررىفي هيادة أو هنسررسررىفي الدولة تدنغي أح لوجد ضتيزا تم الدتم أو ال

حىفوي يف ال«ق الحتكة اليقتىفناة»اليقتىفناة ليزتز األفكىفر أو ال ام إهىف يف أهىفكم تىفهة أو خىفصةق كتىف قد تكوح هتادفىف لقر

 ال صوى هم أتدتولوجاىف اليقتىفناة لذ ب إىل أح الدتم لاس لأ هكىفح يف الحاىفة اليىفهةق

د حتتة الدتم والتحتر هم فتض الحكوهة الدتداة تىل الدىفسو أح لتخذ الدولة يف أحد هيىفناهىفو اليقتىفناة قد لنك

نىفي إىل األدتىفحق ضتيد  آخت لشررات  اىف.اي أو إتىف لدولة اهت تدا فاتىف تخص هسرررىفئ  الي ادةو وو ليطي ا هوقفىف هحىف

ساة هدهىفو تدنغي أح ساىف ساتىف ال شتتة وال تارايو وو  شطة الن ستدد إىل ا اليقتىفناة إىل اوتت ىفد ضأح اون ألدلة والح ا ة ل

 ضدو هم التأ ات الدتديق 

اليقتىفناة  ي أتدتولوجاىف لشجع التدناة والتواطدة ولتفا الدتم كتتجع رئاسي لقحاىفة الساىفساةو وتتكم أت ىف 

 ياتتنىفر ىف هذ نىف تتجأ إىل أّح األهور الحاىفلاة لقنشتو وخصوصىف الساىفساة هدهىفو تجب أح لكوح هتلكزة تىل هىف  و هىفد

هقتوس ولاس تىل هىف  و غانيو ولتى أّح األهور الحاىفلاة تجب أح لتحتر هم الدفوذ الدتديو وو ليطي هازاي لدتم 

اة و تجو.  هىف ليت ده ح ىفئق هطق ة أو قوانام إله تد تىل  اة ليت لدتد اىفي ا هيام تىل غاتهو تىل اليكس هم التتجي

ضشك  أف    أح الحاىفة لستتت الفقسفاةّست اليقتىفناة هم الدىفحاة التشكاك يف صحتهىف أو هخىفلفتهىف ههتىف كىفح األهتق وُلف

وو أحسب ضيد ك   ذه التيتتفىفي التأخوذة هم تدد هم «ق وهم التتكم اوستتتىفو هبىف ضإتجىفضاة تددهىف نستثدي الدتم

 لتيىفجم والتوسوتىفي األجدناة إو أح تكوح ضىفب الِتَتاء ب  ذا التوضوو قد ُأْغقِق ضىفل نة والتفتىفك إىل األضدقأ م ا

وهم هزاتم أضو .تد الت ررحكة إنكىفره ال ىفطع أح تكوح كىفرا هىفركس هقحدا أو دتىف توهىف إىل اإللحىفدو وادتىفؤه أح  

مق لتى     ذا الذى ت ولأ أضو .تد صررحاح؟ مل تنق إو أح ك  هىف فيقأ هىفركس  و محقتأ تىل التأوت  التجي  لقدت

سادة .تدبو وتيقق ب رقنتأ هسنحأ وتتش  ب الشوارو تتطوك و و ت وا   ت وا إنأ كىفح تصىل التتاوتح ب هسجد ال

سوم أن    دىف حتفاىف نص هىف  ضووق ول سأ ب  ذا التو ستع هىفركس تتحدث ضدف ص  تىل الدن  ب ققنك تىف هنهم! لد

و و رو هردر روا ترم  كرترىفب «Religion»لرحرت تردرواح « Encyclopedia of Marxism»أ ب وجردلر

«Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law »لتىفركس ذالأ  
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:«The basis of religious criticism is: Man makes religion، religion does not make 
man. Religion is the self-consciousness and self-esteem of man who has either not 
yet found himself or has already lost himself again. But man is no abstract being 

encamped outside the world. Man is the world of man، the state، society. This 
state، this society، produce religion، an inverted world-consciousness، because 

they are an inverted world. Religion is the general theory of that world، its 
encyclopaedic compendium، its logic in a popular form، its spiritualistic point 

d'honneur، its enthusiasm، its moral sanction، its solemn complement، its 
universal source of consolation and justification. It is the fantastic realisation of the 
human essence because the human essence has no true reality. The struggle 
against religion is therefore indirectly a fight against the world of which religion is 
the spiritual aroma. Religious distress is at the same time the expression of real 
distress and also the protest against real distress. Religion is the sigh of the 

oppressed creature، the heart of a heartless world، just as it is the spirit of spiritless 
conditions. It is the opium of the people. To abolish religion as the illusory 
happiness of the people is to demand their real happiness. The demand to give up 
illusions about the existing state of affairs is the demand to give up a state of affairs 
which needs illusions. The criticism of religion is therefore in embryo the criticism 

of the vale of tears، the halo of which is religion».                                

سونأ ب التدارس  شاوتاة    اإللحىفد حت  ل د كىفنوا تدّر سوفاات  والدوا ال ستاة لاللحىفد ال وكىفنت الي ادة الت

الدكتور  ة اإلسالمق فكاف تدكتكتىف ندّرس نحم هىفدة التتضاة الدتداة ب ضالدنىفو وتحىفرضوح األدتىفح حتضىف شيواءو وضخىفص

نصررت هىف  و هيقوم هم التىفرتخ ضىفل ررتورة؟ أم إنأ اليدىفد والتتىفراة رغنة ب اليدىفد والتتىفراةو والسررالم؟ أذكت أند  

سررتيت هدذ سرردواي طوتقة ضيا .هالئ  هتم كىفنوا تيتفوح أضو .تد تم قتب تصررفونأ ضأنأ هغتم ضىفلجداا غتاهىف 

ستيداد ل  ش ء لحد أ فاأو و تقام وو تقت ط أنفىفسأو حنىف ب الجداا تجانىفو وأنأ تىل ا  ىفء القا  كقأ تجىفدلك ب أى 

تم وضررع اإلسررالم لحت حكم السرروفااتو « الوتكانادتىف»لوجأ الجدااق ولك  لكتت  الصررورة  أنذا أن   هىف كتنتأ 

سوفاتي»وتدوانأ   سو حت  تت ح األهت تىل ح ا تأق وقس تىل ذ«اإلسالم يف اولحىفد ال قتوح ب لك هىف كىفح تق ىفه الت

 الدوا الشاوتاة األختى 

 ت نهورتىفي تشك  التسقتوح أغقب سكىفهنىفو ول د استوىلنهورتةو هدهىف س 15هم  اولحىفد السوفاتيتتكوح » 

كاقوهتت هم النالد اإلسالهاةو والوحداي الساىفساة التي استوىل تقاهىف السوفاىفي  600و538و4السوفاىفي تىل هسىفحة 

 -كىف.اخسررتىفح -لتكتىفنسررتىفح -طىفجاكسررتىفح -أو.ضكسررتىفح -أذرضاجىفحهم األراضرري اإلسررالهاة يف قىفرة آسرراىف  ي  

والست األوىل ذاي أغقناة هسقتةو واألخاتلىفح كىفنتىف لىفضيتام لحكم إسالهي خالا فتتاي هختقفةو  -رهاداىفأ -جورجاىف

ستىفح-ويف قىفرة أوروضىف شىفح -داغ شا شاىف -وأودهورلاىف هىفري -ال تم -كنىفردتىف ضقغىفرتىف -ال شوفىف  -أورننتج -لتىفرتة -ل

و الشاوتاة الثورةق وقد انخفا تدد التسقتام ليدة أسنىفب هدهىفو كثتة تدد هم أتدهوا يف واستادىف الشتىفلاة -ضشكاتتىف

وطتت ة اإلحصررىفء التي أجتا ىف الشرراوتاوح تىل أسررىفس ال وهاىفي ألتىل أسررىفس الدتمو وهتجات التسررقتام ضصررورة 

 ىل قول د هتي تضقساىف الوسط سالهاة إجنىفرتة هتىف أدي إىل خفا نسنة التسقتام خصوصىًف يف الجتهورضىفي اإل
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م(و أ ت 1931 - ر1350م( إىل سدة )1917 - ر1336التسقتنم هتاح  قىفساة يف الفتتة التحصورة ضام سدتي )

ورهتم ضيد تىل أ ت   وال تغاز النىفشرركاتو ف ت  التوس هئىفي األلوم هم التسررقتام الدتتوغتافاةحىفلة التسررقتام  يف

م(و 1921 - ررررر1340ل تغاز يف هجىفتىفي )م( وهىفي هقاوح هم التسررقتام الكتاو وا1917 - ررررر1336تىفم )

واستشهد حوايل التقاوح هم هسقتي قزاخستىفح تددهىف طنق الشاوتاوح هنىفدئهم تىل  تواي  ذه الجتىفتىفي التتوتةو 

روسيو وساىفسة التهجات هتذم  000و792و12وجىفء التوس ضتهىفجتتم جدد إىل التدىفطق اإلسالهاةو وت در ضحوايل 

ستغالا  تواي التدىفطق سقتام ضحوايل  إىل ا سقتامو وت در تدد الت سنة الت ساىف وخفا ن سط آ سالهاة ضو  70اإل

 هقاوح نستةق

 -لتتىفرا -و.ضكاألال وهاىفي اإلسالهاة  تدتتي التسقتوح إىل اليدتد هم ال وهاىفي التتكاة وأضت.  ذه الجتىفتىفي  

كىف.او نىفشرركات -التتكتىفح -ال اىفك –ال اتغاز -ال غىفر –الوتغور –الكتاكق تىفي التي لدتتي إىل النق ق وهم أضت. الجتىف

 الجتىفتىفي ال وقىف.تة  ق وهمواألنغوش الطو  –النقوو –الفتس –اآلكتاد –األوسات –لطىفجاكاال وهاة اإلتتاناة  

ىفيت ق وتتحدث التسقتوح يف اولحىفد السوفاواألضخىف. الشاشىفح –األدتجىف –األضىفظ –الكنتدتوح -الشتكس -التشاش

سة لطيام  ذه ال وهاىفي  15لغىفي إتتاناةو و 8لغة لتكاة و 13 ساىف صاداة وهدغولاةق ول د النع التوس  لغة قوقىف.تة و

نة تم  هىف اإلسررالهاةو ونجحت يف خفا الدسرر ذي قن  هثقتىف حدث يف نهورتة ضتهىفجتتم جدد لقحد هم أغقنات

 قتاخستىفحق

ل ررم األراضرري  ضطتس األواسرراىفسررة اوسررتاالء تىل األراضرري اإلسررالهاة  ضدأي هحىفووي روسرراىف يف تهد 

ناة وكىفنت ضد م(و  م حتكة ال م الثىف1852م( حتي سدة )1714 - ررر1188هاةو ضدأي كتتحقة أوىل هدذ )اإلسال

سد إهنتاطورتة ضوغزالخىفنىفي وانتهت  ستويل التوس تىل ال تم 1897 - رررر1315ة )يف  م(و ويف أ دىفء  ذه التتاح  ا

 أوائ  يف ال وقىف.م( واستولوا تىل قتغازتىف يف أواخت ال تح الثىفهم تشت التاالدي وتىل جنىفا 1783 - ررر1189سدة )

ستاالء تىل هدط ة ال شت التاالدي ولم او سع ت ستىفح تح التىف سدة ) لتك ستولت 1881 - رررر1292يف أواخت  م(ق وا

سدة يف إخ ىفو هدط ة  182أه ي التوس م( وقد 1862 - رررر1280روساىف ال نصتتة تىل التدط ة ال وقىف.تة سدة )

 التتكستىفح اإلسالهاةق

سدة ) سالهاة الواحدة لقو األختىو ففي  سوفاىفي يف اضتالو التدىفطق اإل شاوتام  أخد ال  - رررر1339يف تهد ال

 أو.ضكستىفحم(و ولحولت 1936 - رررر1355وأصنحت نهورتة الحىفدتة سدة ) أذرضاجىفحم( اهتد نفود م إىل 1920

سدة  طىفجاكستىفحم( وأصنحت 1924 - رررر1341إىل نهورتة الحىفدتة قي سدة )  - رررر1348)نهورتة الحىفدتة يف 

م(و 1920 - ر1339يف سدة ) كىف.اخستىفحم(و والحدي 1924- ر1343يف سدة ) لتكتىفنستىفحم(و والحدي 1929

 1920 - ر 1339يف سدة ) لتىفرتىفو ضشكاتتىفم(و واستوىل السوفاىفي تىل 1936 - ر1355يف سدة ) قتغازتىفوالحدي 

 سرردة يف داغسررتىفحو وضررتوا سرراناتتىفم(و وألغوا نهورتة ال تم ضيد الحتب اليىفلتاة الثىفناة ون قوا هيظم سرركىفهنىف إىل 

صتة 1921 - رررر1340) ستغت  ال اىف سدةو ضادتىف ا شتة  ستة ت سطوا  182م( لم ذلك يف فتتة ل در ضحوايل  سدة لان

 نفود م تىل التدىفطق اإلسالهاة ضوسط آساىفو وقد  ىفر التسقتوح ضد حكم ال اصتو ول د ضم السوفاىفي هسىفحة 
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كاقوهتتًا ت ىفم إىل  980و684و4شتقي أوروضىفو وضقغت نقتهىف واسية هم األراضي اإلسالهاة يف وسط آساىف ويف 

  ذه التسىفحة هثقهىف ل تتنىًف يف شتقي سانتتىفق

سرراىفسررة السرروفاىفي يف إدارة التدىفطق اإلسررالهاة  النع السرروفاىفي سرراىفسررة لجزئة وحدة التسررقتام ولفتاتهم إىل 

شيوضاة وق وا تىل كتىفضة لغتهم ضحتوم تتضاة  صقتهم ضىفلثتاي اإلسقوهاىفيو ودتتوا قاىفم ال الهيو حت  ل  ي تىل 

سقتة وتحولوهنم إىل أققاة يف ت ت  شأح األغقناة الت سالهاة حت  ت يفوا هم   م النيوا نظىفم التهجات هم التدىفطق اإل

ست نهورتىفي ذاي حكم فادراىلو ويف التدىفطق األختى نيت  سقتة  شكقت هم هدىفطق األغقناة الت دار مو ول د 

هدهىف هقح ة لجتهورتة روسرراىفو وا دتىفح هع نهورتة جورجاىف  9نهورتة ذاي حكم ذايت  11يف  التدىفطق اإلسررالهاة

(و  م أتطت لقتدىفطق األق  أةاة حكتىف ذالاىف )أدتجىف والشررتكس( وألح تهتىف ضحتهورتة روسرراىف أجىفرتىفو أضخىف.تىف)

واألوسات الجدوضاة ألح تهىف ضجتهورتة جورجاىفو وك  ال ىفدة اليسكتتمو ورؤسىفء الشتطة واألهمو وهدتتو السكك 

التنسررسررىفي الصرردىفتاة يف آسرراىف الوسررطي روسو ولك  رئاس نهورتة  الحدتد والنتتد والنت  والهىفلف ورؤسررىفء

 ورئاس و.ارة هسىفتداح هم التوسق

 - ررر1345اإلسالم ت  طتت ة السوفاىفي  وتنهم الشاوتاوح ضدتمو وهم أج   ذا تحىفرضوح األدتىفحق ويف سدة )

سدة 1926 سالهاةو ويف  شتتاة يف التدىفطق اإل شطة الدتداة وقنا تىل  1946م( ألغات التحىفكم ال هديت ناع األن

ر( وسدة )1351- ر1347هقاوح ونصف ت و هم الحتكة اإلسالهاةو ويف سدة )  التوسم( ضدأ 1932 –م 1928 

سىفجدمحقة إغال   سجدو وأغق وا  000و10فأغق وا و دهوا  الت سة اضتدائاة  000و14ه سالهاةهدر و وضدأي حتكة إ

 قالتتكستىفناةوهاة م و دفهىف استيىفدة الهوتة اإلسالهاة وخصوصىًف ال 1980م إىل 1936ه ىفوهة هم سدة 

التيقام  رسم السوفاىفي ساىفسة ليقاتاة  دفهىف  ت اف جا  تدتم ضىفلووء لقدظىفم حتي لتح ق ساىفدة السوفاىفي تىل 

شررت حتي تفهتهىف ناع الدىفسو وكذلك ن التىفركسرراةىل لنسرراط األتدوتولوجاة النالد اإلسررالهاةو كتىف تهدم التيقام إ

دذ تىفم هدرسررة إسررالهاة وه 321و24الث ىففة السرروفاىفلاةو وكىفح يف روسرراىف قن  اسررتاالء الشرراوتاام تىل الحكم 

م( استخدهت الحتوم الاللاداة ضدو هم الحتوم اليتضاة يف التيقام داخ  التدىفطق اإلسالهاةو 1928 - ررر1347)

ر1359وضيد أح سىفد استخدام الحتوم الاللاداة استندلت ضىفلحتوم التوساة هدذ سدة ) م(وألغات الكتب 1938 - 

( قتري ال اىفدة السرروفاىفلاة 1357و ويف سرردة )ضىفلحتوم اليتضاةاإلسررالهاة التي لتنتهىف الشرريوب إىل لغىفهتىف وكتنتهىف 

القغة التستاة لجتاع الشيوب التي لخ ع لحكتهمو وسيي السوفاىفي لت وتتهىف لتفتات ال وهاة  القغة التوساةجي  

 500لغة هحقاةو وأغقق التوس اآلم التدارس اوضتدائاة اإلسررالهاة و 70الواحدة فأصررنح ضىفولحىفد السرروفاىفيت 

ة و وكىفح يف األراضي اإلسالهاطش دديف  هدرسة هنىفرك خىفحو ضخىفرىيف  هدرسة هي تتبهدرسة تىفلاةو ومل تن ي إو 

داًرا لقدشررت  23قن  سرراطتة السرروفاىفي جىفهية إسررالهاةو وهطنية إسررالهاة طنيت هقاوين كتىفبو وهكىفلب إسررالهاةو 

يف اإلسالهاىفيو ووليتتم السقطىفي السوفاىفلاة  هكتنة هتخصصة 196صحافة إسالهاة دورتةو و 518والطنىفتةو و

فىفء  اة واخت تدارس الحكوه ضىفل لدتم  هدتام اإلسررالهاام التوجدتم اآلحو  ذا إىل لحتتم ليقام ا هىفداي التي ضشرر

 التدارس الدتداة وأصنح التصدر الوحاد لتق ي قواتد الدتم اإلسالهي تدحصت ضىفلوالدتمق
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الذي حدث يف اولحىفد السرروفاىفيت أخاتا والتسررىفهح هع األدتىفح لم فتح  صررحوة ليقاتاة إسررالهاة  نتاجة لقتغات

تداد إل تىفصررتة أذرضاجىفحو كذلك ت دي دورة ضىفكوويف  ضشرركاتتىفيف  – ألوفىفهيهداح إسررالهاىفح يف ك  هم هدتدتي 

سدة  شط 1989األئتة يف ال وقىف.  سالهاةو كتىف ن مو وههتي الدتوة إىل إتىفدة الكتىفضة ضىفلحتوم اليتضاة يف التدىفطق اإل

و وضدأي هحىفووي جقب هطىفضع آسرراىفالتسررقتوح يف ضدىفء التدارس اإلسررالهاة يف الجتهورتىفي اإلسررالهاة ضوسررط 

 ضىفلحتوم اليتضاةق

سالهي هم  سىفجد  كىفح تدد رجىفا الدتم اإل شيىفئت يف أئتةالت سوفاىفي ووتىفظ وه اتي ال ستاالء ال ساىف قن  ا  رو

هم  آومهقاونىفق وقد لم  دم وإغال   17ق وكىفح تدد التسقتام 339و45م( 1917- ر1336تىل السقطة يف سدة )

 ا حكم اإلهنتاطورتة التوساة أوو  م خالا حكم الشاوتاام  ىفناىفقالتسىفجد خال

سىفض ىًف( لدظاتىف حكوهاىفو و ذا التدظام  سوفاىفيت ) شكا  اإلدارة الدتداة اإلسالهاة ضىفولحىفد ال اإلدارة الدتداة  تيتنت ل

و وتتث  ضىفقي التفتام هفوض هم هجقس هفتي و وتتأس إدارة شنوح التسقتامهوسكووه ت ىف  ضو.ارة األدتىفحهتلنط 

سقتام  سكوو وتوجد أرضع إداراي لقت سوفاىفي يف ك  نهورتة وهتث  تم و.ارة األدتىفحو وتوجد هتث  ه ام يف هو ال

سقتي  سوفاىفيتو إدارة ه سط ضىفولحىفد ال ساىف الو ستىفح وهتكز ىف يف  آ ش ددوقىف.اخ ستىفحو هورتىفي أو.ضولتنيهىف ن ط ك

وطىفجاكسررتىفح وقتغازتىف ونهورتة التتكتىفحو ونهورتة قىف.اخسررتىفحو وتتوىل الشررنوح الدتداة يف ك  نهورتة هم 

الوسررطي أح التسررقتام قد تىفدوا لتدوتم  و و هسررنوا أهىفم التفتيو وذكت هفتي آسرراىف قىفضالجتهورتىفي السررىفض ة 

 سررتىفحداغلغقتهم ضىفلحتوم اليتضاةو واإلدارة الدتداة اإلسررالهاة الثىفناة  ي إدارة هسررقتي شررتىفا ال وقىف. وهتكز ىف يف 

شىفشم وأوسادي الشتىفلاةو والنقكىفر وداغستىفح وهدىفطق األودتجىف وكىفرلشىفي والشتكس ق واإلدارة ولشت  هدىفطق ل

قتي هىف وراء اضية لتسيف ضشكاتتىفو واإلدارة الت أوفىفالدتداة الثىفلثة  ي إدارة هسقتي ال سم األوروضي وسانتتىف وهتكز ىف 

 قالشايةتىفصتة أذرضاجىفحو وهبىف اإلدارة الخىفصة ضىفلتسقتام  ضىفكوال وقىف. وه ت ىف 

سالهاة كا سالم يف الجتهورتىفي اإل سوفاىفي هع اإل شيىفئت دتدهم؟ ل د ليىفه  ال سوفاىفي  سقتوح ال ف تندى الت

السوفاىفلاة ضيدف هدذ أح ضسطوا نفوذ م تىل لقك األراضيو فق د ضسطت الشتطة تد ىف تىل ناع نسخ ال تآح الكتتم 

ا الجتياىفي اإللحىفدتة م(و ول د تىفوح يف  ذ1936 - ر1355م( إىل )1929 - ر1348وأحتقتهىف يف الفتتة هم سدة )

م( 1962 - ررر1382لتح اق  دفهىفو ففي تىفم ) وسىفئ  اإلتالمضىفلدتىفتة ضد اإلسالمو واستخدهت الحكوهة ناع 

ستخدهت دور  23أل ات  ضد الدتمو وا ستىفح  ضتة يف نهورتة أو.ضك سادتىفألف هحىف واإلذاتىفي لتحىفرضة الدتم  ال

سس  سالهاة وأ صوهوح ره ىفح أو تحتفقوح ضىفألتاىفد اإل سىفجد أو ت سقتام الذتم تذ نوح لقت صورة الت شوتأ  ول

و وكىفح تدد الحجىفج ضات اهلل الحتاملذ ىفب إىل  رررو وهدع الحجىفج هم ا 1342الشاوتاوح الحىفد التقحدتم هدذ سدة 

دواي كثاتة وتصرر  حىفجىفق ويف سرر 20أو  15ألفىفو ووصرر  تدد م يف حكم السرروفاىفي  35قن  السرروفاىفي حوايل 

سوفاىفي  سوفاتق وهدع ال صالةحجىفج هم ال صومو ال سوفاىفيتو  الحجو ال صىفد التجتتع ال ضحجة أح  ذا تن ت تىل اقت

 فأصدر رجىفا الدتم فتىفوي لدسجم هع أ دام السوفاىفي وو تن ت تىل اوقتصىفد السوفاىفيتو ف د أضىفحت لقتسقم أح 
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ي أهتًا ضتدع ذضح تجتع الصررالة هتة واحدة يف الاومو وتصرروم توهىف واحدا يف ره ررىفحو وقد أصرردري السررقطىف

ضيت هيوقىفي تدتدة ليدم لتكام  صىفدتةو اهىف الحج ف د و ضتار اوقت صىف ضحجة األ ضىفحي ولو كىفنت هقكىف خىف األ

 «قالتسقتام هم الحج

دزا هم أح اإلسررالم ب نظته مل ت« هفهوم الدص»وتفهم ضك  وضرروك هتىف كتنأ أضو .تد ب الفصرر  الثىفن  هم كتىفضأ  

ستىفءو ض  خق تأ الظتوم و ضاةو وأح هحتدا إنتىف  و اهتداد لقحدفىفء لاس إوو وأح الدتم الذى جىفء ال الحىفجىفي األر

ضأ هىف  و إو استجىفضة لحىفجىفي التجتتع اليتض  هثقتىف كىفنت حتكة الحدفىفء دوح .تىفدة أو ن صىفحق ولد تأ نص كالم أضو 

قاأ هم كتنأ فاصررىل تىل الدن  ت .تد ب ذلك الفصرر و هع هالحظة أنأ مل تخطئ  دىف أو ب أى كتىفب آخت وقع ب تدى

ل د كىفح هحتدو التسررت ِن  األوا لقدص وهنّقغأو »و  كذا هجتدًة  «هحتد»السررالمو ض  نىفدر جدا أح ت وا تدأ غات 

سيد كتىف كىفح تتتض  ألتاضأ ب  شأ ب هكة تتاتىفو ولتض  ب ضد   جزءا هم الواقع والتجتتعق كىفح اضم التجتتع ونتىفجأ  ن

ىف تتىفجت أ   هكةق سررىففت هيأ وشررىفركهم حاىفهتم وةوههمق وحام أراد ضيا األتتاب أح تيىفهقوه النىفدتةق لىفجت كت

هيىفهقة التقوك ضيد النيثة رفاق وحام رأى أتتاضاىف لتليد فتائصأ و و تستيد لق ىفئأ  ّدأ روتأ وقىفا قولتأ التشهورة  

سىفئد  إنتىف أنىف اضم اهتأة كىفنت لأك  ال دتد ضتكةق  ذا هىف تحكاأ التىفرتخ تم شىفء الفكت الدتد  ال سىفح الذى  التج  واإلن

قدتتىف وحدتثىف أح تحولأ إىل ح ا ة هثىفلاة ذ داة هفىفرقة لقواقع والتىفرتخو ح ا ة لهىف وجود سىفضق تىل وجود ىف اإلنسىفن  

سىفنىف هغتا اليادام هيزوو تم التجتتع سىفناة أح تجي  هدأ إن شد هزاتتأ إن شىفء  ذا الفكت ب أ  الياىفن  التىفدىق و

 والواقعو تياش ةوهىف هفىفرقة هثىفلاة ذ داة حت  حولأ  ذا الفكت إىل إنسىفح خىفا هم ك  شتو  اإلنسىفناةققق

إح الواقع الذى تدتت  إلاأ هحتد لاس ضىفل ررتورة  و الواقع السررىفئد التسرراطتق فىفلواقعو أّى واقع كىفحو تحتوى ب 

 سرراطتو ونتط ال ام الد اا الذى تكوح ضرريافىف خىففتداخقأ وب ضدىفئأ الث ىفب نتطام هم ال ام  الدتط السررىفئد الت

سىفئدق ولاس  ذاح الدتطىفح هم ال ام إو ليناتا تم قوى اجتتىفتاة وتم  سي  لتدىف  ة نتط ال ام ال صويو لكدأ ت ال

سىفئد فاأق لذلك  ساطت ضدتط ال ام ال صىفدتة واجتتىفتاةق مل تكم هحتد تدتت  ب  ذا الواقع إىل الواقع الت صتاتىفي اقت

تقاأ وصف السادة خدتجة حام كىفنت هتدئ هم روتأ ضيد التجتضة األوىل ليتقاة اولصىفا/ الوح  وهىف لال ىف  تصد 

كالق أضشتق واهلل هىف تخزتك اهلل أضداق إنك لتص  التحمو »هم خشاتأ تىل نفسأ أح تكوح ضأ هتض أو هس هم الشاطىفح  

ُد  الحدتثو ولحت  الَكّ و وَلْ ِتى ال ررافو وليام تىل إح  ذه األوصررىفم كقهىف أوصررىفم «ق  نوائب الحقوَلصررْ

ل خال  التتيدتة لقغاتو أى أخال  التيىفه  هع النشررت ب الواقع الاوه ق إح حب الخالء والتحدث ب غىفر حتاء مل 

تكم انيزاو تم حتكة الدىفس ب الواقعو وإنتىف كىفح ط سىف تتىفرسأ آختوح إىل جىفنب هحتد وقنقأق  نوء اآلختوح  م 

 ققاألحدىفمق

مل تكم هحتد هيزوو تم  ذه الحتكة الفكتتة الت  و تتكم أح ل وم تىل هجتد الق ىفء اليىفرض ضام هجتوتة هم 

شدده ب الدفور هم ذضىفئح األو ىفحو  األفتادق )وضيد أح تورد أضو .تد رواتة تم ل ىفء .تد ضم تتتو ضم نفا  والدن  لظهت ل

تدو هتشددا ك   ذا التشددو و و هىف أخىفلفأ فاأ أشد التخىفلفةو إذ لاس ب الوقت الذى مل تكم الدن و حسنتىف فهم أضو .

م لزتد كىفح قد ذضح ل صدىفم فيال أو أح الدن   و صىفحب الطيىفم أو أنأ أك  هدأو ت وا (   ب التواتة أح القحم الذى ُقدِّ
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( و لدن  تقاأ السررالمإح التشرركقة )أْى هشرركقة النحث تم السررنب ب أح .تدا رفا لدىفوا الطيىفمو ومل تتف ررأ ا

لحقهىف  ذه اوفتتاضىفي الكثاتة ألنأ لاست  دىفك هشكقة اصالق ل د كىفح .تد ضم تتتو هنىفلغىف ب هفىفرقة قوهأ والنحث 

تم دتم إضتا امق وهحتدو وإح كىفح ضىفحثىف ات ررىف تم دتم إضتا امو دتم الحدافاةو مل تكم تىل هث  لشرردد .تد وإدانتأ 

تى ضيد أح تورد أضو .تد كالهىف لزتد ضم تتتو تيقم فاأ لتسرركأ دوح قوهأ ضدتم إضتا ام لواقيأ وهجتتيأق ) م هتة أخ

ت وا (    كىفح  ذا الشرراخ الصررىفرو ب النتتة داتاىف إىل دتم إضتا ام صررولىف ب فالة أم كىفح لجسررادا لدزوو هىف ولجىفه 

هجتتيأ إو جزًءا هم  ذا اولجىفه الجدتد جدتد ب رؤتة اليىفمل ب  ذه الث ىففة؟ و   كىفح هحتٌد اإلنسررىفُح اضُم واقيأ و

 الد اا لاللجىفه السىفئد ب التجتتع والفكت تىل السواء؟

لكم لتىفذا اليودة إىل دتم إضتا ام؟ ولتىفذا مل تكم ب الاهودتة والتساحاة هىف تكف  لإلجىفضة تم  ذه األسئقة الحىفئتة 

سررئقة مل لكم هجتد صررتخىفي ب فالةو ض  كىفنت الت  كىفنت ليذب  نوء األفتاد هم اليتب؟ الح ا ة أح  ذه األ

سئقة ضتثىفضة النحث تم  ضتورة لغااتهق وكىفنت  ذه األ سادا لدزوو هىف ولجىفه جدتد ب رؤتة اليىفمل و «  دتولوجاةأت»لج

ية الند   هىف طنا فىف  لحكت اةو و   آ تىفرتخ تة ال تىف اة لقج فىف  التيتف جىفو. اآل حث أح تت هذا الن لقتغااتو ومل تكم ل

ة واوجتتىفتاة لهذه الجتىفتةق ل د كىفح النحث تم دتم إضتا ام ب ح ا تأ ضحثىف تم الهوتة الخىفصة لقيتبو اوقتصىفدت

صىفدتة  ضاق التوارد اوقت صىفدى الدىفضع هم  و    وتة كىفنت هتدد ىف هخىفطت تدةق أ م  ذه التخىفطت  و الخطت اوقت

دىفحت الت  ليتتد تىل التطت واليشرررب هم جهةو وتىل التجىفرة هم جهة أختى ق وقد أوشرركت حاىفة الصررتاو والت

صىفدتةو أح لندى إىل ال  ىفء تىل الحاىفة ذاهتىفق و.اد وهس القبأىموالحتوب  صتاتىفي ذاي جذور اقت و وكقهىف حتوب و

 هم حدة  ذه األ.هة واستيىفر خطت ىف أح الجزتتة اليتضاة كىفنت هحىفصتة ضىفل وى األجدناة هم ك  جىفنبققق

ض تورة التوحد  التوحد تىل التستوى الداخىل ل تىفح ض ىفء الحاىفة ب  ذه  وسط  ذه التخىفطت كىفح  تة إحسىفس

الظتوم اوقتصىفدتة الخطتةو والتوحد لتواجهة الخطت الخىفرج  الذى أوشك تىل ال  ىفء تىل الهوتةق وقد تنت  ذا 

وتة هم اإلحسررىفس الغىفها تم نفسررأ ب هجتوتة هم التطوراي أةهىف ضىفلدسررنة لتح اق الهدم األوا لحدتد هجت

الشررهور تحتم فاهىف ال تىفاق وقد كىفح ذلك أقتب إىل اولفىف  لقحفىفظ تىل وسررىفئ  اإلنتىفج هم الدهىفر الكىفه ق فكىفنت 

التجىفرة لزد ت ب  ذه الشهورو ول ىفم األسوا  واوحتفىفوي الدتداةق وكثاتا هىف كىفنوا تغّاتوح  ذه الشهور أو تنّجقوح 

س ءو الذى هن  تدأ ال تآح ض ساطتةق ولتواجهة الخطت ضي هىف ضىفلد سطوة وال صىفلح ال ناقة ذاي ال يد ذلكو طن ىف لت

الثىفن و خطت اليدو الخىفرج و فتتىف لأ دولتأ ب  ذا الصدد أح ال نىفئ  اليتضاة استطىفتت ألوا هتة أح لتوحد لتحىفرضة 

ىفو اليتضاة كقه الفتس وح  ت انتصررىفرا تقاهىف ب واقية ذى قىفرق و و انتصررىفر لجىفوضت أصررداؤه ب أركىفح الجزتتة

شيت حت  اآلح هبذه األصداءق و ذه الواقية لنكد ذلك اإلحسىفس الغىفها ض تورة الوحدة لتواجهة  واحتفا لدىف ال

 خطت اليدو الخىفرج ق
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ضد أح لكوح  نت  ذه    األخطىفر فال  كىف اة»إذا  تدتولوج هىف  نوء األفتاد هم اليتب « األ حث تد كىفح تن الت  

تدتولوجاة لح ق الهدفام   اأ ذلك هم سرراطتة أ هىف تندى إل لداخقاة وتواه  التفتات ضك   هواجهة الصررتاتىفي ا

األقوىو وهواجهة الخطت الخىفرج  التتتث  ب أتداء اليتب هم الفتس والتومق وهم الطناي  أو  لح ق التساحاةو 

و ة أح لجتذب اليتبو   أتدتولوجاة هطتوحةو أحد  ذتم الهدفامو ف د كىفنت دتدىف غىف.تىف هيتدتىفو ومل تكم لقاهودت

وقد كىفح أحنىفر ىف تَتَيىفَلْوح تقاهم وتدظتوح إلاهم ضوصفهم ضدوا رتىفةق  ذا ضىفإلضىففة إىل أح الاهودتة دتم هغقق تدصتى 

و تت ن  الوافدتم الجددق كىفنت األتدتولوجاتىفح الدتداتىفح التطتوحتىفح غات هالئتتام لتح اق أ دام ذلك الوت  أو 

 ت لحكتأ صتخىفي  نوء التتحدفام أو التتحدثامقققاإلحسىفس الغىفها الذى كىفن

إذح ضحثىف تم دتم تح ق لقيتب  وتتهم هم جهةو وتياد نظام حاىفهتم تىل أسررس « دتم إضتا ام»كىفح النحث تم 

جدتدة هم جهة أختىق وكىفح اإلسالم  و الدتم الذى جىفء تح ق  ذه األ دامق ولاس هم قنا  التأوت  األتدتولوج  

سررالم هبذه التثىفضةو وهم حاث  و دتم تتد نفسررأ لقحدافاة هقة إضتا امو كىفح لجىفوضىف هع حىفجة الواقعو أح ن وا إح اإل

و   الحىفجة الت  تنت تدهىف األحدىفمو وكىفح هحتد واحدا هدهمق ولاس الحدتث إذح تم هحتد ضوصررفأ التتق   

 م الجتىفتة النشررتتة الت  تدتت األوا لقدص حدتثىف تم هتققٍّ سررقنّ و ض  حدتث تم إنسررىفح لجسرردي ب داخقأ أحال

إلاهىفو إنسررىفح و تتث  ذالىف هسررت قة هدفصررقة تم حتكة الواقعو ض  إنسررىفح لجسرردي ب أتتىفقأ أشرروا  الواقع وأحالم 

 (ق74 -67)ك« التست ن 

إح التحقا  التىفركس  ضتفىف اتأ وه وولأ وهصطقحىفلأ واضح أشد الوضوكو فىفلدكتور تيزو ك  ش ء إىل اليواه  

وو أهم «ققق ةاألتدتولوجا»و« وسىفئ  اإلنتىفج»و« النداة التحتاة»دتة واوجتتىفتاةو ولسىفنأ تقهج ضتصطقحىفي اوقتصىف

ال ىفرئ هحتىفجىف هم  ذه الدىفحاة إىل أح أضاف شائىف إىل هىف قتأو فهو هستغم ضدفسأ تم الشتك والتوضاحق ولكم تتكددىف 

واألخطىفر الت  لتهدد م هم الداخ  وهم الخىفرج تىل هع ذلك أح نالحا خقو كالم الحدفىفء هم الحدتث تم اليتب 

السواءو ف د كىفح كالههم هحصورا ب الوتا اليىفم ولوجاأ األنظىفر إىل الدوئ  الكوناة والدتوة إىل التوحادو  م و 

ش ء آختو فال حدتث تم صتاتىفي قنقاة وو احتالا حنش  وو هتدتد فىفرس  أو روه  قطق كتىف أح ال تآح تخقو هم 

ه التوضوتىفيق ض  إنأ و وجود فاأ هم أولأ إىل آخته لقيتب أو حت  وستهمو ف ال تم أح تكوح لهم تىل صفحىفلأ  ذ

أى وضع هتتاز تىل اإلطال ق والكالم فاأ إنتىف  و تم النشتتة كقهىفو تىل تكس اليهد ال دتم هثالو الذى تدور كقأ 

ة سوا مق كتىف لكتر فاأ الدص تىل أنأ تقاأ الصالة والسالم تىل ضد  إستائا  وكأهنم  م الدناىف ضأست ىف فال لوجد أه

ٱ  ٻ  ٻ  ژ و [90  األنيىفم]  ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ هنيوث إىل اليىفلتام أنيام ب ك  .هىفح وهكىفح  

 و [107  األنناىفء] ژک  ک  گ   گ  گ ژ و  [104  توسف] ژٻ  ٻپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ ٿ   ٹ    ٹ    ژ و [1  لفتقىفحا]  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ 

ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ژ و [87 و86  ك] ژٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     

ۀ  ہ  ہ ہ  ہ    ژ و [27  التكوتت] ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ و [52 و51  ال قم]  ژھ     ھ    ھ   ھ     

 ق [28 سنأ] ژے  ۓ        ھ  ھ  ھ  ھ  ے 
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لقيتب     لقدىفس كىففةو ولاستملسو هيلع هللا ىلص وضىفلتث  نجد ب الحدتث  ذه الدصوك الت  لدا ضأجىل ضاىفح تىل أح رسىفلتأ 

تىف أتهىف »وحد م كتىف تزتم التقتىف وح الذتم ب ققوهبم هتض وتحسنوح أهنم قىفدروح تىل التخف  ضتتضهمو و اهىفي  

 وإح أضىفكم واحدق أو و ف رر  ليتضي تىل تجتيق أو و ف رر  ألسررود تىل الدىفسو أو إح رضكم تز وج  واحدق أو

ُأْتطِاُت مخسررىف مل ُتْيَطُهّم أحد هم األنناىفء »و «أمحت إو ضىفلت وىق أو قد ضقغت؟ قىفلوا  نيمق قىفا  لانقِّغ الشررىف ُد الغىفئب

و قن   ُنِصْتُي ضىفلتتب هساتة شهتو وُجِيَقْت يل األرض هسجدا وَطُهوراو وأت تىف رج  هم أهتي أدركتأ الصالة فْقُاَص ِّ

شفىفتة صةو وُضِيْثُت إىل الدىفس كىففةو وُأْتطِاُت ال سوا اهلل  كتب»و «وُأِحقيْت يل الغدىفئمو وكىفح الدني ُتْنَيث إىل قوهأ خىف ر

م الإىل كستى أضتوتز هقك فىفرس ت وا  ضسم اهلل التمحم التحامق هم هحتد رسوا اهلل إىل كستى تظام فىفرسق سملسو هيلع هللا ىلص 

تىل هم النع الهدىو وآهم ضىفهلل ورسولأو وشهد أح و إلأ إو اهلل وحده و شتتك لأ وأح هحتدا تنده ورسولأق أدتوك 

َقمو فإح َأَضْاَت  ضدتىفتة اهللو فإين أنىف رسرروا اهلل إىل الدىفس كىففة لادذر هم كىفح َحاًّىف وتحقي ال وا تىل الكىففتتمق أسررقم َلسررْ

ىفا  فادىف أنىف و قملسو هيلع هللا ىلصانطق ت يف التدة التي كىفنت ضادي وضام رسرروا اهلل »واتة أض  سررفاىفح  و وهم ر«فيقاك إ م التجوس

شأم إذ جيء ضكتىفب هم الدني  ْصَتىو فدفيأ تظاُم ملسو هيلع هللا ىلص ضىفل إىل  تق ق قىفا  وكىفح دحاة الكقني جىفء ضأ فدفيأ إىل تظاُم ُض

َتى إىل  تق ق قىفا  تق       دىف أحد هم قوم  ذا التج  الذي تزتم أنأ نني؟ ف ىفلوا  نيمق قىفا  فُدِتاُت يف نفت  ُضصررْ

هم قتتشو فدخقدىف تىل  تق و فأجقسدىف ضام تدتأو ف ىفا  أتكم أقتب نسنىف هم  ذا التج  الذي تزتم أنأ نني؟ ف ىفا أضو 

سىفئ   ذا تم  صحىفضي خقفيو  م دتىف ضتتنىفنأ ف ىفا  ق  لهم إين  سوا أ سوين ضام تدتأو وأجق سفاىفح  ف قت  أنىفق فأجق

 الكذب لكذضتق  م  ذا الت
ّ
ضوهق قىفا أضو سررفاىفح  واتم اهلل لوو أح ُتْن ِتوا ت  ج  الذي تزتم أنأ ننيو فإح َكَذضدي فكذِّ

ُنأ فاكم؟ قىفا  ققت   و فادىف ذو حسرربق قىفا  فه  كىفح هم آضىفئأ َهقٌِك؟ قىفا  ققت  وق  ْقُأ كاف َحسررَ قىفا لتتنىفنأ  سررَ

ضيفىفؤ م؟ قىفا  ققت  قىفا  فه  كدتم لتهتونأ ضىفلكذب قن  أح ت و شتام الدىفس أم  ا هىف قىفا؟ ققت  وق قىفا  أتتنيأ أ

صوح؟ قىفا  ققت  و ض  تزتدوحق قىفا     تتلد أحد هدهم تم دتدأ ضيد أح تدخ   ضيفىفؤ مق قىفا  تزتدوح أو تد  ض  

كوح ا  ققت  لفاأ سررخطة لأ؟ قىفا  ققت  وق قىفا  فه  قىفلقتتوه؟ قىفا  ققت  نيمق قىفا  فكاف كىفح قتىفلكم إتىفه؟ قىف

صاب هدأق قىفا  فه  تغدر؟ قىفا  ققت  وو ونحم هدأ يف  ذه التدة و ندري  صاب هدىف ون سجىفوو ت الحتب ضادىف وضادأ 

شائىف غات  ذهق قىفا  فه  قىفا  ذا ال وا أحد قنقأ؟ ققت   صىفنع فاهىفق قىفا  واهلل هىف أهكددي هم كقتة أدخ  فاهىف  هىف  و 

سررألتك تم حسررنأ فاكمو فزتتت أنأ فاكم ذو حسرربق وكذلك التسرر  ُلْنَيث يف وق  م قىفا لتتنىفنأ  ق  لأ  إين 

أحسىفب قوههىفق وسألتك     كىفح يف آضىفئأ هقكو فزتتت أح وو ف قت  لو كىفح هم آضىفئأ هقك ققُت  رج  تطقب هقك 

م كدت آضىفئأق وسررألتك تم ألنىفتأ  أضرريفىفؤ م أم أشررتافهم؟ ققت  ض  ضرريفىفؤ مق و م ألنىفو التسرر ق وسررألتك    

لتهتونأ ضىفلكذب قن  أح ت وا هىف قىفا؟ فزتتَت أْح وو فيتفُت أنأ مل تكم لَاَدَو الكذب تىل الدىفسو  م تذ ب فاكذب 

تىل اهللق وسألتك     تتلد أحد هدهم تم دتدأ ضيد أح تدخ  فاأ سخطة لأ؟ فزتتت أْح وق وكذلك اإلتتىفح إذا خىفلط 

شة ال قوبق وسألتك     تزتدوح أم تد  شىف صوح؟ فزتتت أهنم تزتدوحق وكذلك اإلتتىفح حت  تتمق وسألتك     ض

سجىفوو تدىفا هدكم ولدىفلوح هدأق وكذلك التس  ُلْنَتَق و  قىفلقتتوه؟ فزتتت أنكم قىفلقتتوهو فتكوح الحتب ضادكم وضادأ 

ىفا أحد  ذا  م لكوح لهم اليىفقنةق وسألتك     تغدر؟ فزتتت أنأ و تغدرق وكذلك التس  و لغدرق وسألتك     ق

 ال وا قنقأ؟ فزتتت أْح وق ف قت  لو كىفح قىفا  ذا ال وا أحد قنقأو ققت  رج  ائتم ض وا قا  قنقأق قىفا   م قىفا  ضم 
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تأهتكم؟ قىفا  ققت  تأهتنىف ضىفلصررالة والزكىفة والصررقة واليفىفمق قىفا  إح َتُك هىف ل وا فاأ ح ىف فإنأ ننيق وقد كدت 

ق ولو أين أتقم أين أخقص إلاأ ألحننت ل ىفءهق ولو كدت تدده لغسررقت تم قدهاأق أتقم أنأ خىفرجو ومل َأُك أهدأ هدكم

تد ضسم اهلل التمحم التحامو هم هح»ف تأهو فإذا فاأ  ملسو هيلع هللا ىلص ولانقغم ُهْقُكأ هىف لحت قدهيق قىفا   م دتىف ضكتىفب رسوا اهلل 

م ضدتىفتة اإلسالمق أسقم لسقمو وأسقرسوا اهلل إىل  تق  تظام التومق سالم تىل هم النع الهدىق أهىف ضيدو فىفين أدتوك 

كم أح تىف أ   الكتىفب ليىفَلْوا إىل كقتة سرواء ضاددىف وضاد»تنلك اهلل أجتك هتلامو فإح لولات فإح تقاك ا م األرتسراامق و

سقتوح شهدوا ضأنىف ه صواي تدده وكثت القغطو «ق و نيند إو اهللققق إىل قولأ  ا فقتىف فتغ هم قتاءة الكتىفب ارلفيت األ

شةق إنأ لاخىففأ هقك ضدي األصفتق فتىف .لت  وأهت ضدىف فُأْخِتْجدىفق قىفا  ف قت ألصحىفضي حام ختجدىف  ل د أهت اضم أضي كن

 اوسررالمقققملسو هيلع هللا ىلص هوقدىف ضأهت رسرروا اهلل 
ي
لانقغّم  ذا األهت هىف ضقغ القا  والدهىفرو وو »و «أنأ سرراظهت حت  أدخ  اهلل ت 

اهلل  ذا الدتمو ضيز تزتزو أو ضذا ذلا و تزا ُتِيّز اهلل ضأ اإلسررالمو وذو ُتِذّا اهلل ضأ  تتتك اهلل ضات َهَدٍر وو َوَضٍت إو أدخقأ

 «قالكفت

صىفدتىف وقولأ إهنم  ساىف اقت ساتا هىفرك سات أضو .تد لحتكة الحدفىفء الت  كىفنت لدتو إىل التجوو لدتم إضتا ام لف أهىف لف

ناتة لقيتب وهىف تتصرر  هبذا هم لحدتد اليتب هجتوتة كىفنوا تيتقوح تىل التوحد لتواجهة األخطىفر اوقتصررىفدتة الت

صىفدى هم الدهىفر الكىفه و هتىف كىفح هم نتاجتأ  سىفئ  اإلنتىفج اوقت شهور تتتديوح فاهىف تم ال تىفا لقحفىفظ تىل و هم ال

(و فأق  هىف توصررف ضأ أنأ كالم فىفرغق ذلك أح الحدفىفءو 79و 74و 73ا.د ىفر التجىفرة ب  ذه الشررهور )هفهوم الدص/ 

رأتدىفو مل تكونوا تنحثوح تم وحدة تتضاةو ض  كىفنوا هجتد هدكتتم لقو داةق و ذه الو داةو تىل اليكس هتىف ت ولأ  كتىف

أضو .تدو كىفنت لوحد اليتب تىل دتم واحدق ومل نسررتع أح أتىف هم الحدفىفء قد دتىف إىل لقك الوحدة التوتوهةو ض  كىفح 

ضيد ذلكق كتىف أح رحقت   الاتم والشررىفم إنتىف كىفنتىف لتتىفح ب ك  هىف تصررديونأ  و وتا الدىفس وتظىف تىفهىف  م و شرر ء 

الشررتىفء والصرراف )تىل التتلاب(و وهيتوم أح الفصرروا األرضية هم شررتىفء وصرراف ورضاع وختتف إنتىف لتنع الت وتم 

الشررتسرر  و ال تتىو الذى كىفنت لجتى تقاأ اليتب ب لدظام األشررهت الحتم كتىف  و هيقومق وو أهددىف ضحىفجة إىل 

ستغت  الت شهور الحتم ل صف اليىفمو تىل حام أح ال شهت ضىفتتنىفرةىف ن ستة أ ستغتقىفح  صاف ت شتىفء وال دلا  تىل أح ال

صقةو وهم  م مل لكم كىففاة لتأهام التحقتام تىل أى وضع  ست هت أرضية ف طو تالوة تىل أح األشهت الحتام األرضية لا

لت وتتىفح واحدا  شررتسرراىف أو قتتتىف( أو ك  تدة ت ودق حت  لو لواف ت وشررهور التحقتام  لواف ىف دائتىف )ضأح تكوح ا

و و هىف تدا تىل أح كالم النىفحث  و كالم هدهىفر ضطنايتأق أهىف الك  والتىفء فال تالقة لتوفتةىف أو لشررحهتىف ضحتب أو 

سنىفب  سقم وغات ذلك هم األ شهت حالاو فىفألهطىفر لم لتوقف أو هتط  طن ىف لقحتب أو ال شهت حتام أو أ سقمو أو أ

ىف  التتاء أقوا إح نصررت أضو .تد قد أكد او جتتىفتاة أو السرراىفسرراةو ض  ألسررنىفب هدىفخاة طناياةق ولكاال ألتك ضىفضىف لُيشررّ

م )وأرجو إضتا ا« أجددة»هتارا ولكتارا أح الحدفىفءو ضتىف فاهم الدن  طنيىفو كىفنوا تنحثوح تم دتم إضتا امق فه  كىفح تىل 

لوحاد « أجددلأ»تة األجدناة  ذه التتة هم نفسرر (و   كىفح هم أح تتسررىفهح هي  ال ىفرئ ب اسررتخدام لقك الكق

 اليتب؟ ضس خالك! 
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)أى اإللأ( وَخَقق )ضتيد  اإلتجىفد « َرُب »أح كقتت  «( هفهوم الدص»هم  77وتدت  دق نصررت أضو .تد أت ررىف )ك 

 و صتم الش ء « قَخقَ »قنال  و صىفحب الش ءو وهيد  « التب»هم اليدم( كقتتىفح قتآناتىفح جدتدلىفحو إذ كىفح هيد  

ب الشرريت الجىف ىل « رب»وقّدره قن  لدفاذه و أوجده هم تدم ضيد أح مل تكم هوجوداق و ذا غات صررحاحو فكقتة 

 هوجودة هبذا التيد و ك وا األسود ضم تيفت الدهشىل   

ُك سرررارردنررىف   قررْ  أقرروا لررتررىف ألررىفين  ررُ

 

قىف  دىفس هسرررتو يد اهلل رب ال تن  و 

 وقوا الِفدْد الّزّهىفن    

َتىل   نىفْخسرررَ فَ  اٌت  ضَ ُكم  لَ اَس  لَ  وا 

 

ُأ َرُب َوجررىفرُ   ُأ لررَ دررىف الررقررَ ثررقررِ  هررِ

 وقوا حىفلم الطىفئ      

َتةً  ّحىف َودت دىفِس سررَ َقُأ َرب  ال  سررَ   ال

 

َغت  َهقٍب إىِل ُ. ِهم  تاِة  دوَب السرررَ  َج

 و.تد ضم تتتو ضم ُنَفْا    

أ دا َأم َألرررَف َربٍّ   كََهومممممممه
 واحرررِ

 

تررَ   َ سرررري  ِت األُهررورُ َأدتررُم إِذا لررَ

 وقوا شتام ضم خوتقد الفزارى   

نررىف     ُأ َرب  الرريررِ ِد الررقررَ
يررِ نررْ  و تررُ

 

 

َده  َدي خررىفلررِ قررِح هررىف َولررَ  ِد َوالررتررِ

 وقوا تند ضم هىفلك الديتىفح   

ٌط   كنممممتَ تررىف َرب   قررِّ  تررىل األنررىفم ُهسرررَ

 

ِهدتَم ُجتودا  ْئَت أضررَحْوا  ىف  لو شرر

 وقوا تتوة ضم الورد  

ُأ َوا قرراررٌ  َذنررنررُ ُم  قررَ  لررَذنررُب جررَ

 

فررورُ   درر  َرُب غررَ قررغررِ م لررِ كررِ  َولررَ

 وقوا ل اط ضم شانىفح  

ًة  اي ِح لَ اٍت  َت ِل َ دى  هتٌؤ َأ هىف اِ  إِذا 

 

َ مُ   ي َأد دّ َت دىفِس  ل ىفَك َرب  ا اّ َح  فَ

 وقوا هاثىفء التجىفشياة  
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اج   ـُج   يا رب  رب  البيت والح

و وقد لكتري هتايو هتىف تدا تىل «لا ولم اهلل ولئم سررىفلتهم هم خقق السررتىفواي واألرض»ب ال تآح الكتتم  و

ھ   ے  ے  ۓ  ژ ليد  أوجد هم اليدم وأهنىفو هبذا التيد و خىفصررة ضىفهلل سررنحىفنأ  « خقق»أهنم كىفنوا تيتفوح أح 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ و [61 اليدكنوي] ژۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ژ و [25  ل تىفح] ژۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

  الزختم]  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ژ و [38 الزهت]  ژ ھ  ھ

ق وكىفح .تد ضم تتتو تياب تىل قتتش ذضىفئحهم وت وا  الشررىفة خق هىف اهلل وأنزا هم السررتىفء هىفًء وأننت لهىف هم [9

 «قلأ األرض ننىفلىف  م لذضحوهنىف تىل غات اسم اهلل! إنكىفرا لذلك وإتظىفهىف

 وب شيت الجىف قاة ورد  ذا الفي  هبذا التيد  ك وا حذتفة الهذىل 

ِحدا َ وَم وا ل نىفَ.َا ا هىف  تً   فَ تىف   َأو 

 

تا  ني َث ُه فىف  يا ُتخَقق ضرررَ َلم  تىفَح  ي َد  ِض

 وقوا تدى ضم .تد  

ي   دررّ يررتررىفِح تررَ ُغ الرردررُ نررقررِ م هررُ  َأو هررَ

 

تارُ   َب السررررِ د َذ ررَ ًة فررَ ررَ اررَ
النررِ  تررَ

تَء لررَ   َأحي الررتررَ دتررًدا  ضررِ ق حررَ خررقررَ  م تررُ

 

ىفُه الررَوضررىفرُ   َتقررّ  َوو َ  ررررنررىف لررَ

 وقوا قس ضم سىفتدة اإلتىفدى      

ذي ِأ الرررري قرررري تررررُد لررررِ  الررررحررررَ

 

ْث   نررَ قررَق تررَ ِق الررخررَ خررقررُ م تررَ  لررَ

سورة   وئ  وئ     ژ   »«النتوج»وب ذاي الكتىفب نتاه تدف  أح تكوح لق تآح وجود ب القوك التحفوظ طن ىف لتىف جىفء ب 

ق صحاح أح ضيا تقتىفئدىف ال داه  قد لجىفو.وا حدود الي   النشتى حام قىفلوا إح ژۈئ  ېئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 

سخت هم الفكتة  صة ك  ت صت الفت ك  حتم هم ال تآح ب ذلك القوك تتىفئ  ب ال خىفهة جن  قىفمو هتىف أتط  دق ن

 ىفءو الذتم  م ب هنىفتة التطىفم ضشتوكقهىفو وكىفح تقاأ أح تتاز ضام هىف قىفلأ ال تآح ب  ذا التوضوو وهىف قىفلأ أولئك اليقت

فكالههم هجتد اجتهىفد و تقزهدىف أح نخت تقاأ هواف ام ضىفل ررتورةق وهىف داهوا مل َتَتْوا ذلك القوك التحفوظو وهىف دام 

سهم ب أهت هم أهور الغاب الذى و  سواو فقتىفذا ت حتوح أنف سكت تدأ الت صا و و سكت تم  ذا التف ال تآح قد 

وو شك أح  ذه الزتىفداي واإلضىففىفي قد سىفةت هع هىف سن ت اإلشىفرة إلاأ هم »ت وا الدكتور   نيقتأ نحم وو  م؟

لصرروِر وجوٍد خط ٍّ سررىفضٍق لقدص ب القوك التحفوظو ك  حتم ض در جن  قىفمو ب لكتتس لصررور لقدص تتنىفتد ضأ 

  الدص هيًط  سررىفضًق ًا كىفهالً تم الواقع الذى أنتجأو والث ىففة الت  لشررك  هم خاللهىف إىل  ذا التصررور الذى تجي

صور أح تندى إىل تزا الدص تم حتكة  شأح  ذا الت شت هبىفق وكىفح هم  هكتتال ُفِتض تىل الواقع ض وة إلهاة و قَِن  لقن

الواقع لدرتجاىفو وذلك ضتحوتقأ هم نص لغوى داّا إىل هجتد شرر ء ه دسو إىل هصررحف تسررتتد قداسررتأ هم هجتد 

  (ق 76)ك« لتىف   ب تىفمل األرواك والتث وجوده لتثاال ألصقأ ال دتم ا
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و ذا الكالم تتيىفرض ليىفرضىف هع ال تآح وحدتثأ تم القوك التحفوظق والواقع أح دق نصت قد لور  هبذه الطتت ة 

فاتىف أخذه تىل ضيا اليقتىفء ال داه و إذ أقحم نفسررأ  و أت ررىف فاتىف و قَِن  لأ وو لدىف ضأو وإو فه  اطقع سرراىفدلأ تىل 

ح ق هم أح ال تآح و ت وا الحق وأنأ و وجود لذلك القوك التحفوظ ب الواقع؟ وتىل أتة حىفا فال هشكقة الغاب ول

سنحىفنأ فو  الزهىفح والتكىفحو ض   و خىفل هتىفو فكاف ت ادانأ تز وج ؟ وإذا كدىف  ضتىفلىف ب  ذا القوك التحفوظو إذ  و 

تىف ألنأ خىفل هتىفو فقاس  دىفك ضىفلدسررنة لأ قنٌ  وو َضْيٌدق نحم نياش داخ   ذتم ال فصررام فإح اهلل سررنحىفنأ هتيىفٍا تقاه

صوك الدتداةو ض   و كالهأ تز وج ق  صدع تدتج الد سدىف ب ه وال وا ضأح ال تآح هدتج   ىفب كالم غات ه نواو فدحم ل

سنحىفنأ ولي سنة إىل اهللو وإو كدىف قد حولدىفه  ىل هبذه الطتت ة ىففىفل تآحو وإح ههت لدىف ب التىفرتخ لدرتجاىفو لاس كذلك ضىفلد

إىل ضشررت هحصررور ب الزهىفح والتكىفح و تظهت أى شرر ء هم األشرراىفء لأ إو ققاال ققاال هع هتور الوقتو إىل أح تتم 

لشرركاقأ فاتاه كىفهال ألوا هتة هثقدىف ضىفل ررنطق فه   ذا هتىف تقاق ضأ سررنحىفنأو و و األ.ىل األضدى الذى و لحد وجوده 

أتة حدودو .هىفناة كىفنت  ذه الحدود أو هكىفناة أوققق أوققق؟ ول د كىفح ال دهىفءو وو وو تقتأ وو قدرلأ وو إرادلأ 

نزاا نحم أت ررىف كقدىفو القهم إو نصررت أضو .تد وأهثىفلأو ننهم ضىفلقوك التحفوظ وو نتى ال تآح هدتجىف   ىففاىفو ض  ننهم 

  ذا فقم تحولأ ال دهىفء إىل ش ء تتنتكوح ضأنأ كالم اهللو نزا هم الستىفء تىل التسوا هحتد تقاأ الصالة والسالمو وهع

ضع التدفاذ هم أوا و قةو فكىفنت لقك اوننيىف ة الح ىفرتة الت  لاس لهىف هثا  ب التىفرتخو  ضيوه هو ضأو وكف و ض  و

هتىف تكّذب ك  هىف قىفلأ دق نصررت لكذتنىفق  م فقدفتتض أح اليتب قد رف رروا ال تآح الكتتم ومل تنهم ضأ أحد هدهم النتةو 

الكىفلب أنأ هىف كىفح لاكوح لق تآح وجود؟ ألم لدزا اآلتىفي حادئذ تىل الدن  تقاأ السررالم رغم ذلك فتكوح  أتتصررور

حجة تىل الكىففتتم؟ و   سرراكوح ال تآح تددئذ قد ُفِتض تىل الواقع ض وة إلهاة؟ إح  ذا إنتىف تكوح لو أح اهلل تز ب 

تأ وضصررد  الدن  الذى ألىف م ضأو و و هىف مل ت عو وهىف كىفح تاله أكته الدىفس تىل اإلتتىفح ضكتىفضأ دوح أح ت تديوا ضصررح

 لا عو إذ لاس هم هنىفدئ اإلسالم فتض اإلتتىفح تىل أحدو ض  هم شىفء فقانهمو وهم شىفء فقاكفتق 

وب  ذا السرراىف  نتى دق نصررت تطدطم كثاتا ضأنأ إنتىف تتتد أح ت تأ ال تآح قتاءة لىفرتخاةو ضيكس هىف تسررتاأ حسررب 

و الت  تزتم أهنىف لدتزو الدص ال تآن  هم سرراىفقأ التىفرتخ   والث ىفب «ال تاءة األتدتولوجاة»ة ضرررررالتطىفنة التىفركسررا

ث ىفب التتكز ال«/ الفكت الدتد  ضام إرادة التيتفة وإرادة الهاتدة -الدصو السررقطةو الح ا ة»والقغوى )انظت كتىفضأ  

تقتىف وتقتىفء ب ضالد اإلسررالم حت  توم الدىفس (ق ت صررد قتاءة تقتىفء التسررقتام هدذ خقق اهلل 6م/ 1995اليتض / 

 ذاو سررواء كىفنوا هيتزلة أو شرراية أو خوارج أو سرردة أو صرروفاةو رغم أح  نوء اليقتىفء ضوجأ تىفم مل تدتزتوا الدص 

لأ التذكورةو وإح اختقفوا ضطناية الحىفا ب هدى الفهم واإلخالك واوجتهىفدق وإو فه   دىفك  قىف اىف ال تآن  هم سرر

م إو النىفطداة وأهثىفا نصت أضو .تد هتم تتتدوح ال فز فو  الساىف  التىفرتخ  والقغوى الح ا   لقدص رغم هفستو القه

ك  هزاتتأ تم وجوب هتاتىفهتتىفو و و هىف كشفْتأ  ذه الدراسة دوح  جيجية أو ادتىفءاي فىفرغة و تحصد هدأ ال ىفرئ 

قم و تتات  السرراىف  التىفرتخ  الذى نزا فاأ ب آخت الاوم سرروى الصررداو ووجع الدهىفغو أقوا      دىفك هفسررت هسرر

ال تآح هم السررتىفء تىل الدن  الكتتم فاذكت هثال أسررنىفب الدزوا الت  صررىفحنت الوح  تدد لق   التسرروا لأ؟ أم    

 دىفك هفست تتجىف   التجوو إىل الدصوك اليتضاة التيىفصتة لدزوا ال تآح هم شيت جىف ىل وغاته لالستيىفنة هبىف ب فهم 

 آن  رغنة ب هتاتىفة أكنت قدر هتكم هم اون نىف  ب لدىفولأ ولفساته؟ أم     دىفك هفست و تهتم ضىفإلحىفطة الدص ال ت
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سوا  ساتهو ملسو هيلع هللا ىلص ضتىف قىفلأ الت ست تهت و تدد كتىفضة لف شتك ذلك الدص؟ أم     دىفك هف صحىفضأ أو التىفضيوح ب  أو أ

 ذا  د اليتب ب الجىف قاة وصدر اإلسالم؟ فنم نست اإللتىفم ضىفليىفداي والت ىفلاد والتىفرتخ والجغتافاىف والي ادة ب ضال

كقأ؟ ألاس  و هىف تدت  نصررت أضو .تد غاىفضأ تم ال تاءاي األتدتولوجاة لق تآح الكتتم؟ الحق أح أضو .تد  و الذى 

صورا أنأ قىفدر  سىفدا دوح حساب أو رقابو هت سىفدا وإف تتتد أح ت فز فو   ذا كقأ ك  تدطقق فاياث ب الدص اإلله  ف

   ذا الكالم الثخام والتصررطقحىفي التنيجتة أح تق   التتب ب ققوب ال تاءق و لكم  اهىفيو فال أحد تىفق  ضتث

 تأك  هم كالهأ  ذا!  

أهىف فاتىف تتيقق ضتىف قىفلأ دق نصررت أضو .تد تم اإلهىفم الشررىففي  ب الطنية األوىل هم كتىفضأ تم ذلك اإلهىفم الجقا  هم 

ضيأ أنأ كىفح تتيىفوح هع األهوتام وأنأ  ضحوكة الكتىفب والد ىفد التح  ام وو قد لوىل تتال لهم ب الاتمو هتىف جيقأ أ

ضأ   تىف دىفوا  ذا التوضرروو ب ك تىفد إىل ل هىفههمو ف د  نة 2) « التفكات ب .هم التكفات»تم حق ب هته  سرر / هكت

اة الزائفة الت  ولي   ذا ت طتنىف لقتد تىل ال جة اإلتاله»( قىفئال ضتداورلأ التيهودة  171م/ ك1995هدضوىل/ 

اىف وو ل يد ىف حاث لحولت كقتة  لدن ب « وتاماأله»إىل « اليقوتام»وجدي ب خطإ طنىفت  ب الكتىفب نكتة ل ام ا

صررفحة كىفهقةق ورغم أح  ذا خطأ و ت ع فاأ لقتاذ ضقاد كتىف أقت الجتاع ورغم أح الصررفحة التىفلاة لصررفحة األخطىفء 

ينىفس و خىفصة هم التأهوحو فإح ذلك مل تقفت الدظت ألح اليام الدىفهتة و لقك لتحدث تم نفور الشىففي  هم الدظىفم ال

ب ب  نت التصوتنىفي ب آخت الكتىفب  صادق ومل تتدنأ التهىفنوح إىل أح  ذا الخطأ الطنىفت  التصوي ل تأ وو لفهم ض  لت

سخة الت  كىفنت ضام تدتأ كىفنت ه شىف ام ألح الد صنور  تىل  صححة ضىفلاد تالوةمل تتوقف تدد إهىفههم األتظم تند ال

  نت التصوتنىفي ب آخت الكتىفبق

دور ض« الشرريب»هم النىفحثق وقىفهت جتتدة « جه »لدنأ ضقتىفج  وأشررىفر إلاأ و تىل أنأ خطأ طنىفت  ض  تىل أنأ 

هحتد »ب الزفةو وتدهىف ن   هصررطف  هحتود وتدأ ن   هحتد الغزاىلققق و قم جتاق  م كىفنت  ىفلثة األ ىفب « الطنىفا»

تياد وتزتدو وتتغ  وتزضدو وتنلب اليىفهة والخىفصررة « أكتوضت»و الذى راك تىل هدى مخس ه ىفوي ب «كشرركجالا 

رمحأ اهلل وغفت لأق وكىفح ذلك كقأ دلاال تىل إفالس التتهجتام  ودولة تىل قدر ت ولهم وقدراهتمق  كذا صررىفر  ذا 

ىفئنىف اث صىفر قتار الجىفهية ضيدم التتقاة قتارا صالخطأ الطنىفت  دلاال تىل لدن  التستوى اليقت  لقنىفحث و نوطأ ضح

 حكاتىف ب نظت الحكتىفء هم التتىفجتتم ضىفإلسالمق

شخص اإلهىفمو  شاة واليتوضة هتىف ت دك ب  ستا هم األستارو ولاس انحاىف.ه لق ت شىففي  لقيقوتام  ست هاوا ال لا

صت  شًفىف تم ضداة  ذا الخطىفب إلتب الخطىفب لحتىفج لقتحقا  « أتدتولوجاة»لكم التنكد أح ذلك كقأ تتث  تدىف ىفدة ك

سةق والدوئ  الت  ت دههىف الكتىفب هم  .رتأ ب التىفرتخ ضيد أح انفص  تدأو واكتسب ضيا التالهح اإلطالقاة وال دا

داخ  خطىفب الشررىففي  لتجىفو. هسررألة قنولأ لقيت و ض  وسررياأ إلاأو هع ضيا الووة هتم لهم لوجهىفي قوتنة هم 

أح الدولة الينىفسرراة ل ىفرضت هع اليقوتام ب هتحقة نشررأهتىف ولثنات أركىفهنىفو وذلك تىل  لوجهىفي اإلهىفمق والتيتوم

م اليت  فاهىف لك  ت ن  اإلهىف« تقوتة»و فقم تكم األهت تحتىفج ل اىفم دولة «النات الدنوى»أسىفس اونتسىفب التشتتك إىل 

لشررىففي  لق تشرراة واليتوضة تتوهىف كتىف لو م التتحوم جالا كشرركق والدوئ  الت  ت دههىف الكتىفب تىل انحاىف.ه ا

  (ق172 -171)ك« تدتدةققق



283 

 

 ذا هىف قىفلأ نصت أضو .تدق وقن  أح أضدأ التيقاق تىل  ذا الكالم أود أح ألفت الدظت إىل أح الطنية األوىل هم كتىفضأ تم 

إىل  دىف أح نتجعاإلهىفم الشىففي و و   أهىفه  اآلحو لخقو لتىفهىف هم أتة لصوتنىفي تىل تكس هىف ت وا دق نصتق واآلح تقا

ىففي  لكم أ م صور التينات تم انحاىف. الش»هىف كىفح قد كتنأ ب الكتىفب التذكور ب طنيتأ األوىلق فتىفذا قىفا؟ لد تأ هيىف  

ستىفذه اإلهىفم  صة ضيد وفىفة ا ضاىفو خىف صته الذى ليىفوح هع األهوتام هختىفرا را شاة أنأ الف اأ الوحاد هم ف هىفء ت لق ت

كىفح لأ هم األهوتام هوقف هشهود ضسنب فتواه ضفسىفد ضاية التكته وطالقأق وهوقف   ررر(و الذى179هىفلك ضم أنس )

شف إىل أى حد ضقغ رفا 150اإلهىفم أض  حدافة ) سجدأ وليذتنأ تك صور التيىفوح هيهم رغم   رررر( التافا ألدن  

سقتام إو أح تكونوا هم هنتدتأ ضد نىف ات الت سىفلأ ال تياة  صناة ذلك الدظىفم ولتتىفر ش الف هىفء لي صىفره ض ك  وأن

صة قدوم واىل  ستىفذه هىفلكو إىل اليت  هع األهوتامو فىفنتهز فت سقفأ أضو حدافة وأ شىففي و تىل تكس  سي  ال شتق  هنىف

الاتم إىل الحجىف. وجي  ضيا ال تشرراام تتوسررطوح لأ تدده لاقح أ ضيت و فأخذه الواىل هيأ وووه تتال ضدجتاحق 

الينىفسرر  مل تختقف كثاتا تم هوقفهم هم األهوتام فإح الشررىففي  كته وإذا كىفح هوقف هىفلك وأض  حدافة هم الدظىفم 

دىف و األهت الذى تنت. ل«الفىفرسرراة»و الت  كىفنت سررتة ضىفر.ة لقدظىفم األهوىو واسررتدىفد م إىل «اليتوضة»هدهم لخقاهم تم 

خا  و هم آفة الدالدزوو اليصررن  تدد اإلهىفم وتفسررت لدىف الدفىفو السررىفضق تم ن ىفء الدصو ون ىفء القسررىفح اليتض  هم  م

الوافد هم األلفىفظق وهتىف لأ دولة ب  ذا الصرردد أح رحا  الشررىففي  إىل هصررت لال اسررتاالء التأهوح تىل السررقطة ضيد 

سكتىق لوىل  شيوضاة الث ىففاة والفكتتة لينات ىف الي صتاو الذى وجدي فاأ ال صتاتأ الداه  هع أخاأ األهامو و و ال

 رررو وكىفح اختاىفر هصت ضىفلذاي ألح والاهىف ب ذلك 199لشىففي  إىل هصت سدة  رررو ورح  ا198التأهوح السقطة سدة 

شتاىف شاىف  ىف سطاة/  « الوقت كىفح قت ساس األتدتولوجاة الو شىففي  ولأ شت/ 1)اإلهىفم ال سادىف لقد م/ 1992/ دار 

 (ق17 -16

لكم أ م »ور  هلدتى كاف لست ام األ« األهوتام»ضررر« اليقوتام»ولسوم نأخذ ضيذر نصت أضو .تد ونستندا كقتة 

صور التينات تم انحاىف. الشىففي  لق تشاة أنأ الف اأ الوحاد هم ف هىفء تصته الذى ليىفوح هع اليقوتام هختىفرا راضاىفو 

 ررر(و الذى كىفح لأ هم اليقوتام هوقف هشهود ضسنب فتواه ضفسىفد 179خىفصة ضيد وفىفة استىفذه اإلهىفم هىفلك ضم أنس )

سجدأ وليذتنأ 150ض  حدافة )ضاية التكته وطالقأق وهوقف اإلهىفم أ صور التيىفوح هيهم رغم   رررر( التافا ألدن  

سقتام إو أح تكونوا  ضد نىف ات الت سىفلأ ال تياة  صناة ذلك الدظىفم ولتتىفر شف إىل أى حد ضقغ رفا الف هىفء لي تك

 عهم هنتدتأ وأنصررىفره ضشررك  هنىفشررتق سرري  الشررىففي و تىل تكس سررقفأ أض  حدافة وأسررتىفذه هىفلكو إىل اليت  ه

سطوح لأ تدده لاقح أ ضيت و فأخذه  شاام تتو صة قدوم واىل الاتم إىل الحجىف. وجي  ضيا ال ت اليقوتامو فىفنتهز فت

الواىل هيأ وووه تتال ضدجتاحق وإذا كىفح هوقف هىفلك وأض  حدافة هم الدظىفم الينىفس  مل تختقف كثاتا تم هوقفهم هم 

فإح الشرررىففي  كته هدهم لخقاهم تم  دىفد م إىل «ضةاليتو»اليقوتام  ضىفر.ة لقدظىفم اليقوىو واسررت و الت  كىفنت سررتة 

ساة» سىفح «الفىفر سىفضق تم ن ىفء الدصو ون ىفء الق ست لدىف الدفىفو ال صن  تدد اإلهىفم وتف و األهت الذى تنت. لدىف الدزوو الي

 تاالء هصت لال اساليتض  هم  مو هم آفة الدخا  الوافد هم األلفىفظق وهتىف لأ دولة ب  ذا الصدد أح رحا  الشىففي  إىل 
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التأهوح تىل السررقطة ضيد صررتاتأ الداه  هع أخاأ األهامو و و الصررتاو الذى وجدي فاأ الشرريوضاة الث ىففاة 

رو ورح  الشىففي  إىل هصت سدة 198والفكتتة لينات ىف اليسكتىق لوىل التأهوح السقطة سدة  رو وكىفح اختاىفر 199   

 «ق ىفشتاىف هصت ضىفلذاي ألح والاهىف ب ذلك الوقت كىفح قتشاىف

اة  طة اليقت تد لاختج هم الور تده نصررت أضو . لذى تت يد لغااته تىل الدحو ا دىف تىل الدص ض ظىفل و ذه    هالح

التخزتة  لتى هت  كىفح  لتىفلك ضم أنس فتوى ضد اليقوتام لتيقق ضفسىفد ضاية التكته وطالقأ؟ فقادلدىف تقاهىف أحدق  م 

سقطىفح قىفئم كاف تغ ب اليقوتوح هم هث   ذه الفتوىو و   و ل سقطىفح النتة  و  ش ءو إذ مل تكم لهم   ت م ب 

تىل اإلكتاه وو سررقطىفح هسررتدد إىل الشررورى؟ ضىفليكس ل د كىفنت هث   ذه الفتوى ب هصررقحتهم ألح كثاتا هم 

شىفتت م وهواقفهم لجىف هم كتىف  و هيتومق كذلك  شوح هم إضداء ه سقتام كىفنوا تتيق وح ضىفليقوتامو لكدهم تخ الت

يقوتام سقطىفح ب الاتم جي  الشىففي  توسط أحد م ك  تيادوه ب هدصب ب دولتهم  دىفك؟ طنيىف وق إذح    كىفح لق

فال تتكم أح تكوح األهت سهوا كتىف تزتم الدكتور نصتق وت وا الدص أت ىف ضيد لغااته إىل الوضع الذى تتتده نصت أضو 

ختقف كثاتا تم هوقفهم هم اليقوتام فإح الشررىففي  وإذا كىفح هوقف هىفلك وأض  حدافة هم الدظىفم الينىفسرر  مل ت».تد  

وهيد   ذا أح اليقوتام كىفح لهم نظىفم كتىف «ق و الت  كىفنت سررتة ضىفر.ة لقدظىفم اليقوى«اليتوضة»كته هدهم لخقاهم تم 

ت وا الدص ضك  وضوكق أى أهنم كىفنوا ب تصت الشىففي  ذوى سقطىفح ودولةو و و كالم هتهىففت و تتكم أح تست ام 

اىف  م جىفء الينىفسرراوح ضيد م ف تضوا الفتس هدهم ولو لف كىفنوا تتجهوح الجىف ىف تتوض فىفلذتم  اةق وفو  ذلك  اتتو  ىفن

 ولواري اليتوضة ب تهد م لدرتجاىف إنتىف  م األهوتوحو و ذا هيتوم و نكتاح لأ وو هتاء فاأق

د ب كتور نصررت أضو .تتىل أندىف لم نكتف  ضذلك فحسرربو ض  سرروم ن رراف إىل ذلك إتتاد الدص كتىف أصررقحأ الد

الطنية الثىفناة لدتى كاف أصررقحأو و   أصررقحأ طن ىف لتىف ادت  أنأ كىفح تقاأ ب األصرر  أو وق و ذا كالهأ ب  ذا 

لكم أ م صررور التينات تم انحاىف. الشررىففي  لق تشرراة أنأ »م  1996التوضرروو ب الطنية الثىفناة الت  صرردري سرردة 

لسقطة الساىفساة هختىفرا راضاىفو خىفصة ضيد وفىفة أستىفذه اإلهىفم هىفلك ضم أنس الوحاد هم ف هىفء تصته الذى ليىفوح هع ا

سىفد ضاية التكته وطالقأق وهوقف اإلهىفم أض  179) سنب فتواه ضف شهود ض  رررر(و الذى كىفح لأ هم األهوتام هوقف ه

هىفء  ررررر( التافا ألدن  صررور التيىفوح هيهم رغم سررجدأ وليذتنأ تكشررف إىل أى حد ضقغ رفا الف 150حدافة  )

شتق  شك  هنىف صىفره ض سقتام إو أح تكونوا هم هنتدتأ وأن ضد نىف ات الت سىفلأ ال تياة  صناة ذلك الدظىفم ولتتىفر لي

صة قدوم واىل الاتم إىل  ستىفذه هىفلك إىل اليت  هع الحكىفمو فىفنتهز فت سقفأ أض  حدافة وا شىففي و تىل تكس  سي  ال

ت و فأخذه الواىل هيأ وووه تتال ضدجتاحق وإذا كىفح الحجىف. وجي  ضيا ال تشرراام تتوسررطوح لأ تدده لاقح أ ضي

هوقف هىفلك وأض  حدافة هم الدظىفم الينىفس  مل تختقف كثاتا تم هوقفهم هم األهوتام فإح الشىففي  ليىفوح هيهمو وإح 

ساةو األهت الذى تنت«اليتوضة»كته هدهم لخقاهم تم  ستدىفد م إىل الفىفر ستة ضىفر.ة لقدظىفم األهوىو وا لدىف  .و الت  كىفنت 

سىفح هم  مو هم آفة الدخا  الوافد هم  سىفضق تم ن ىفء الدصو ون ىفء الق ست لدىف الدفىفو ال صن  تدد اإلهىفم وتف الدزوو الي

 األلفىفظق وهتىف لأ دولة ب  ذا الصدد أح رحا  الشىففي  إىل هصت لال استاالء التأهوح تىل السقطة ضيد صتاتأ الداه  
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ي فاأ الشرريوضاة الث ىففاة والفكتتة لينات ىف اليسرركتىق لوىل التأهوح هع أخاأ األهامو و و الصررتاو الذى وجد

 رو وكىفح اختاىفر هصت ضىفلذاي ألح والاهىف ب ذلك الوقت كىفح 199 رو ورح  الشىففي  إىل هصت سدة 198السقطة سدة 

 «ققتشاىف  ىفشتاىف

 شرراة أنأ الوحاد هم ف هىفءأ م صررور التينات تم انحاىف. الشررىففي  لق ت»و دىف نالحا هىف ت ولأ نصررت أضو .تد هم أح 

السقطة »و هستندو «خىفصة ضيد وفىفة أستىفذه اإلهىفم هىفلك ضم أنستصته الذى ليىفوح هع السقطة الساىفساة هختىفرا راضاىفو 

ر «الساىفساة «  اليقوتام»إنتىف كىفح ت صد « األهوتام»وهيد   ذا أح .تتأ أنأ ب ك  هتة تستيت  فاهىف كقتة «ق األهوتام»ض

 فقتىفذا مل ت   إنأ الوحاد هم ف هىفء تصررته الذى ليىفوح هع اليقوتام؟ ل د قىفا ضدو هم ذلك إنأ  و .تم كىفذبو وإو

ساة ضتىفلىفق فتىف  ساىف سقطة  ساةو وهيتوم أح اليقوتام ب ذلك الوقت مل تكم لهم  ساىف سقطة ال الوحاد الذى ليىفوح هع ال

ساام ب ضيا هواضع الدص إ.اء األهوتام هيد  ذلك سوى أح التج  ت وا أى كالمو والسالم؟ كتىف نتاه ت ع الينىف

صت أضو .تد ت وا إح لتىفلك ضم أنس  سب كالهأق وفو   ذا فتىف .اا ن و إ.اء اليقوتام طن ىف لتىف كىفح تدنغ  أح تفي  ح

سنب  شهودا ض سىفد ضاية التكته وطالقأو تالوة تىل لأكاده أح اإلهىفم أض  حدافة  كىفح راف ىف هم األهوتام هوقفىف ه فتواه ضف

  صور التيىفوح هيهم رغم سجدأ وليذتنأق و ذا وذاك غات صحاحامو إذ إح  ذتم األهتتم قد لتىف ب تصت الينىفساام ألدن

و األهوتامو و و هىف و تجهقأ أحد هتم لأ أدن  صقة ضىفلتىفرتخ اإلساله ق فأهىف فتوى هىفلك فتتيق ة ضختوج هحتد ضم تند 

تدصورو وأهىف سجم أض  حدافة وليذتنأ ف نأ رفا لوىل هدصب ال  ىفء تىل أضي جيفت ال« الدفس الزكاة»اهلل التيتوم ضررر

لذلك الخقافةق والسنب ب وقوو ك   ذه األخطىفء هم نصت أضو .تد اضتداء وضيد التصحاح  و أح األهت ه طتب لدتأ أشد 

تنصت  مل تستطع أحاوضطتابو وهم  م مل تتتكم هم إحكىفم التصحاح الذى اقتتحأ  و و سواهو فيدا كقتة أو كقتتامو و

اوضررطتاب ب فكتلأ كقهىف فتتك كثاتا هم اآل ىفر الت  لدا تىل  ذا اوضررطتابق  م إح رضط أضو .تد ضام ذلك وضام أهوتة 

الشررىففي  التزتوهةو إذ كىفح األهوتوح تدزتوح هدزتىف تتوضاىف تىل تكس الينىفسرراامو الذتم اتتتدوا ب نجىفك  ورهتم ضررد 

سخ األهوتام تىل الفتسو إنتىف ت دا تىل أح أضو.تد ت صرد فيال األهوتامو ومل تكم األهت سرهوا هدأ أو غقطة هطنياة هم الدىف

 أح تخقط الدىفسخ ضادهتىف أضداق هتنىفتدلىفح و تتكم« اليقوتام»و« األهوتام»كتىف .تمو وضخىفصة أح كقتت  

ب التدىفهتة الت   ولك  لكتت  الصررورة سرروم أن    دىف هىف قىفلأ هحتد جالا كشررك رمحأ اهلل تم  ذا التوضرروو

لتت ضادأ وضام الدكتور نصت أضو .تد ب إحدى الف ىفئاىفي األهتتكاة والت  لوب ضأ.هة ققناة أ دىفء ىفق قىفا كشك هوجهىف 

شأه ضىفستأ التهددس هحتد إلهىفه    الدكتور أضو »كالهأ لقتذتعو وأنىف أن    ذا الكالم تم هوقع كشك نفسأ الذى أن

ستىف شىففيي ودوره يف .تد ل دم لقتتقاة لدرجة أ صغات تم اإلهىفم ال ذ ضكتىفضام وتدة أضحىفثق هم  ذتم الكتىفضام كتىفب 

إ نىفي الوسطاةق و ذا الكتىفب قىفئم تىل فكتة أح اإلهىفم الشىففيي هتيصب لقيتوضة ولق تشاامو وقىفا  إح أ م هىف تنكد 

شىففيي لقيتوضة أنأ ليىفوح هع األهوتام وألح حت  تادأ األهوتوح والاىف تىل لجدة  نجتاحق ُتِتض الكتىفب تىل ليصب ال

اة  النيا وافقو والنيا اتتتض تىل تىفذ هث ف رفع  التتق دىفك أسرر يةو و  جىفه تأق ُتِتض األهت تىل هجقس ال لتقا

 أنىف مل أصد و فىفشتتتت الكتىفب «ق سدة هم .واا الدولة األهوتة 18تىف نىفتةو اإلهىفم الشىففيي الولد ضيد »صنىفتأ وقىفا  
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صفحة ووجدي أح الدكتور قىفا  شىففيي هع األهوتام يف ال وأهنم تادوه والاىف ت  نجتاحق  16فيال ضتيىفه  اإلهىفم ال

ىف أخشي أستىفذ جالاو أن»وتددهىف رد التذتع قىفئال  «ق ليصب الشىففيي لق تشاام واستدا ضدصٍّ .وره ت  أضو . تة تىل

أنىف ققت إح  ذه »جىفضأ كشك ض ولأ  أ« أح لدخ  يف لفىفصا  أكىفدتتاةوق فقدنق يف صقب التوضووو و و ق اة التطقاق

صتتة ولجوئأ إيل  ساةو و ي جه  ت و يف  ائة التدرتس ضإحدي الجىفهيىفي الت سىف شّوش تىل ال  اة األ ال  اة ل

التزوتت إ نىفلىف آلرائأق ده تىفه  .ي واحد ت ررنطأ الكتسررىفري ضادشرر  يف األلوضاس أو تتلكب فيالً فىفضررحىفو فا ررتب 

ض ي لدىف سررتة شررهورو » م أضررىفم ضيد ققا  قولأ  «ق لحكوهة لقختوج هم التأ. الكتسررىفري ضىفل قم وتتهتأ ضسررب ا

والدكتور أضو .تد مل ت   لدىف كقتة واحدة تم  ذا الخطأ الفىفحشق كاف تصررح ألسررتىفذ جىفهيي أح تنلف ضحثىف تدور 

ستدا هم  ذا التيىفوح ت  تدة نتىفئجو  م تثنت أ شىففيي هع األهوتامو وت شىففيي ح اإلهىفم الحوا فكتة ليىفوح اإلهىفم ال

تىفهىف؟    ل ن  الجىفهيىفي األهتتكاة أح لتدح طىفلنىف شررهىفدة جىفهياة إذا قدم ضحثىف  18ُولِد ضيد انتهىفء األهوتة ضأكثت هم 

شدجتوح ضدىفضقاوح؟     سي لقيالقىفي التي كىفنت لتضط وا شدجتوح هثال هع اوستيتىفر الفتن تثنت فاأ ليىفوح جورج وا

 «ق ىفح جواب التذتع  و طنيىففك» تتكم هدحأ أي درجة تقتاة؟

وهتىف تدا تىل أح األهت تتجع إىل تاب ب تقم الدكتور نصت و إىل سهو تىفرض تدده أنأ أت ىف تدسب لتك الشىففي  

شىففي  تدفت هم  ضأ تىل ال تىفئتو تىل حام كىفح ال صت أتىفم التأهوح إىل الجىفه التأهوح إىل اوتتزاا وفت لقيتا  إىل ه

 رو ضادتىف أههت 204أقتب إىل الهزا والكىفرتكىفلات هدأ إىل اليقم وِجّدهو ف د هىفي الشىففي  تىفم  ذا اولجىفهو و و كالم 

و وإح مل «الكىفه » ررررر كتىف ت وا اضم األ ات ب حوادث لقك السرردة ب كتىفضأ   212التأهوح ال وا ضخقق ال تآح سرردة 

 رررو أى ضيد ذلك ضأرضية تشت 318إو تىفم  تفتض ت ادة اوتتزاا هذ نىف رستاىف لقدولة لتندأ ضذلك التحدة التيتوفة

تىفهىف كتىف كتب اضم األ ات أت ىف ب حوادث ذلك اليىفم! فكاف تيق  ضىفحث تتشح ضوشىفك اليقم حد ىف ضحدث آخت مل ت ع 

إو ضيد وقوو الحدث األوا ضأتوام؟ إنأ ضذلك ت ررع اليتضة أهىفم الحصررىفح تىل تكس هىف تتتد اهلل وهىف ت وا ضأ الي   

م ىل تىل اليقتاة والتوضرروتاة والخانة ال وتة )وانظت كذلك لتنة التأهوح ب كتىفب صررالك الدتم والتدطقق وسررق

صفدى   شت  218لقدوتتى ب حوادث « هنىفتة األرب ب فدوح األدب»و وب «الواب ضىفلوفاىفي»ال ست  ررررو وكالم الت

Its Caliphate The »ب كتىفضأ  ( ب الفص  الذى ت ده لقخقافة التأهوح Muir Williamالنتتطىفن  ولام هوتت )

Decline and FallRis  »  ررررر هوقفأ التسررىفند 212حاث لدىفوا هحدة خقق ال تآح ب تهده ضدءا هم إتالنأ ب 

محد لقدكتور أ« تصت التأهوح»ت سدام تىل فتض  ذا التذ ب تىل اليقتىفءو وكذلك لقتيتزلةو  م تتقأ ضيد ذلك ضس

و ول تتت دق هصررطف  الشرركية 397 -396/ 1م/ 1927 - رررر1346فتتد رفىفت / هطنية دار الكتب التصررتتة/ 

سطاة»الخىفك ضنحث  ساس األتدلوجاة الو شىففي  ولأ شور ب كتىفب دق ت« اإلهىفم ال صت أضو .تدو والتد د نلقدكتور ن

 (ق 45دار اوتتصىفم/ «/ ق اة أضو .تد وانحسىفر اليقتىفناة ب جىفهية ال ىف تة»الصنور شىف ام  

كذلك نتى دق أضو .تد تدسررب تند اهلل ضم الينىفس رضرر  اهلل تدأ إىل التىفضيامو إذ ت وا ضىفلحتم تم هوقف ضيا 

  و الجىفه كثات هم هفستى التىفضيامو وتىل و ذا»تقتىفء ال تآح الذتم تدكتوح أح تكوح ب كتىفب اهلل أتة ألفىفظ أتجتاة  

 هم الطنية األوىل هم  12)ك« رأسهم تند اهلل ضم تنىفسو الذى تىفصت الدن  ودتىف لأ ضىفلف أ ب الدتم وضيقم التأوت 
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أهىف كاف تكوح الشررخص لىفضياىفو وب ذاي الوقت «(ق اإلهىفم الشررىففي  ولأسرراس األتدتولوجاة الوسررطاة»كتىفب 

لصالة والسالمو فأهت و تجو. ب ت ولدىف نحم الدارسام التتواضيامو لكدأ تجو. جدا جدا ب هيىفصتا لقتسوا تقاأ ا

ت وا الينىفقتة الذتم تشررنههم ضيا التالحاس ضىفضم رشررد وو أدرى َهْم أت ررىف هم هفكتى أورضىف ب تصررت الده ررةق 

سالم دتىف وضم تتأ ضيقم  صت إح الدن  تقاأ ال تىل تىفدة  «الهتهداوطا ىف»و ضيقم « وت التأ»والحتد هلل أح قىفا الدكتور ن

و «ىفياألتدتولوجا»وتدسررنوح الشررىففي  رضرر  اهلل تدأ إىل « هذ ب»أو « ت ادة»التتحذل ام الذتم تدفتوح هم كقتة 

وتتهوح دق شرروق  ضرراف ضىفلتجياة واونغال  والجه  ضىفلهتهداوطا ىف والهىفرهوناكىف والشرراكىفضاكىف األنتاكةق ُدقِّ  تىف 

ضفجىفجتهىف الت  و لتالءم أضدا والشررىففي  وأهثىفلأو وكأهنم ضيا هىفركسررا  تصررتنىف « األتدلوجاىفي»  َهّزتكة! إى واهلل

ال ىفئيام الح تاءق و و هىف تذكتن  ضىفلدكتة الت  ل وا إح اهتأة ف اتة هم قىفو التجتتع كتب اهلل لهىف أح لتزوج رجال هم تقاة 

ساىفرة فختة لتكن شتتى لهىف  شة هتفهة وا شىفءق وذاي تصتتة كىفنت لتدزه ال وم  اأ لهىف تا هىف ولتد   هبىف  دىف و دىفك حسنتىف ل

تىل شىفطئ الدا  فتأي ضىفئع لتهس ت ف ضجوار تتضتأو فتىف كىفح هدهىف إو أح أوقفت ساىفرهتىف وأشىفري إىل التتهس قىفئقة لقنىفئع 

سىفغ ضي ىف  سة  ْفتاء الت ب اند ىفِش َهْم تتى التتهس لقتتة األوىل ب حاىفلأ  هِْم َفْدلك َأْتتِد  ضخت سي تىل  هم َ ِزهِ الزراتت ال

 «ق اليتضة

وهم غتائب هىف قىفلأ نصت أضو .تد كذلك إنكىفره التىفم الذى و هثدوتة فاأ أح لكوح الوسطاة ستة هم ستىفي الث ىففة 

اكو ذاإلسالهاة و.تتأ أهنىفو هتتثقًة ب فكت الشىففي  واألشيتى والغزاىلو ك  ب هادانأو إنتىف لتجع إىل هتوم اليصت آن

اإلهىفم الشىففي  »هم كتىفب  6 -5وأنأ لو كىفنت الظتوم قد اختقفت لتغاتي لقك الوسطاة ومل تكم لهىف وجود )انظت ك

أى أح الوسطاة لاست جو ت   ىففة اإلسالمق وهيد   ذا أنأ تدكت هىف جىفء ب ال تآح «(ق ولأساس األتدتولوجاة الوسطاة

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ژ حىفنأ وليىفىل  والحدتث هم أح التسقتام أهٌة وسٌطو إذ قىفا سن

ُتْدَت  نوك توم »و وجىفء ب أحىفدتث التصطف  تقاأ السالم  [143  الن تة] ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ال اىفهةو فا وا  لناك وسيدتك تىف ربق فا وا     ضقغت؟ فا وا  نيمق فا ىفا ألهتأ     ضقغكم؟ فا ولوح  هىف ألىفنىف هم 

ذلك قولأ ف«ق وتكوح التسوا تقاكم شهادا» وا  هحتد وأهتأق فاشهدوح أنأ قد ضقغق نذتتق فا وا  هم تشهد لك؟ فا

ق والوسط ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ ج  ذكته  

تجيء الدني وهيأ التجالحو وتجيء الدني وهيأ الثال ةو وأكثت هم ذلك وأق و فا ىفا لأ     ضقغت قوهك؟ »و «اليدا

  قوهأو فا ىفا     ضقغكم؟ فا ولوح  وق فا ىفا  هم تشهد لك؟ فا وا  هحتد وأهتأق فُتْدَت  أهة فا وا  نيمق فُاْدتَ 

هحتدو فا ىفا     ضقغ  ذا؟ فا ولوح  نيمق فا وا  وهىف تقتكم ضذلك؟ فا ولوح  أخنتنىف ننادىف ضذلك أح التس  قد ضقغواو 

نوا شهداء تىل الدىفس وتكوح التسوا تقاكم فصدقدىفهق قىفا  فذلكم قولأ ليىفىل  وكذلك جيقدىفكم أهة وسطىف لتكو

 «ق شهادا
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ولدفتتض رغم ذلك كقأ أح الوسررطاة هم صرردع الشررىففي  واألشرريتى والغزاىلو فكاف ل نقتهىف األهة ورضررات 

ضتب  نوء اليقتىفء  سب لهىف؟ وإو فه   سكت والخذهتىف هدهجىف إو أح تكوح ذلك التدهج  و التدهج التدىف ستت وا

هىف وأكت و ىف تىل اتتدىف   ذه الوسررطاة وإتثىفر ىف تىل غات ىف هم التدىف ج؟ تىل أح نصررت أضو .تد و الثال ة األهة تىل تدت

تكتف  هبذا الذى قىفلأ تىل هىف فاأ هم ُتتٍّ واضطتاب فكتو وو تتضاأ أضدا أح لكوح أهة اإلسالم أهة وسطىفو ض  ت وا إنأ 

أ ب ذلك الكتىفبق ولاس لهذا كقأ هم دولة إو أنأ و ضد هم نزو لنىفس ال داسررة تم  ذه الوسررطاةو و و هىف حىفوا فيق

سنا   سة تدهىف إو أح كىفر هىف تن ت  سطاة واليت  تىل نزو لنىفس ال دا سناالو إذ لاس لكتا اة الو تتتد الخىفذ التطتم 

التطتم تقاهىفق أم لتى لكالهأ هيد  آخت غات  ذا؟ وب لسىفح ال ىفد تتلنط الوسط ضىفلخات والاتم والشتم والتفو ق 

سىفس النالغة»جىفء ب  شتى  « أ سىفطةق »لقزهخ ُسَط و ساٌط فاهمق وقد َو سطٌة وو سٌط يف قوهأو و وهم التجىف.   و و

 وقىفا . ات «ق وكذلك جيقدىفكم ُأّهًة َوَسًطىف»وقوم وسٌط وأوسىف   خاىفرق 

م   ُهُم وسط  يرىض األنام بحكمهم    إذا نزلت إحدى الليايل مبُْعظ 

قوهأ حسًنىفق واكتتتت هم أتتاضّيو ف ىفا يل  أتطدي هم ِسَطىفلِِهدّأق أراد  هم خاىفر   و هم واسطة قوهأو و و أوسطو

ب الدتىفنة الكونفوشاوساة والفقسفة األرسططىفلاساةق ض  إح « Golden meanالوسط الذ ن   »و دىفك «ق الدنىفنات

ضىفل تد  تة تىل التوا.ح واوتتدااو أى الوسررطاةق لتى أمل تسررتع أضو . قىفئ هىف  قة  الحاىفة كق  خات األهور»حكتة ال ىفئ

 ؟ «الوسط

وهىف دهدىف هع الشىففي  رض  اهلل تدأ فتم التدىفسب أح نشات إىل محقة أضو .تد تىل ذلك اإلهىفم َجّتاء لأكاده أح ال تآح 

لاس  و التيد  وحدهو ض  تشررت  القفا والتيد  نايىفو وإتجىفضأ هم  م قتاءة الفىفلحة ب الصررالة ضىفليتضاة حت  تىل 

تىل تكس أض  حدافةو الذى تجاز لهم قتاءهتىف هتتنة إىل لغتهم حت  لو كىفنوا تسررتطايوح أداء ىف ضىفليتضاةو  األتىفجمو

وإح قىفا ضكتا اة لتنتهىف ب  ذه الحىفلة األخاتة ف طو و و هىف تيد  أح الصررالة رغم ذلك صررحاحةق وو ت ف األهت 

ض  اهلل تدأ ا شىففي  ر لت ضأ ضذاي التتلاب الذى نز« الفىفلحة»شتتاطأ أح ُلْ َتأ تدد  ذا الحدو ض  تأخذ أضو .تد تىل ال

ت تم هوضرريهىف الذى    تقاأ ب التصررحف )انظت ك م آتة أو لنخي هم كتىفضأ تم اإلهىفم الشررىففي /  20 -18فال ل دي

(ق والواقع أح هوقف الشىففي   و التوقف الصواب ألح ال تآح قد وصف نفسأ هتارا ضأنأ تتض و ولو كىفح التيد  1 

ساة أتة لغة إنتىف لتيقق ضىفأللفىفظ و ضىفلتيىفن ق وتىل  ذا و صود ضىفل تآح لتىف قىفا ذلكو إذ التيتوم أح جد حده  و الت 

فيددهىف ت وا ال تآح تم نفسأ إنأ تتض  فىفلت صود أح ألفىفهأ ولتكانىفلأ وليناتالأ تتضاةق وو أدرى لتىفذا تدىفصت أضو .تد 

إح التسررقتام ب هشررىفر  األرض وهغىفرهبىفو تتضىف كىفنوا أو غات تتبو  ضك  قواه الصررالة هبذه الطتت ة الخواجىفل ق

شُك  سناحىف وقتآنىفو و فىفلحة ف طو ضىفلقغة اليتضاةو لغة ال تآحو ومل ت ستايىف ول صقواهتم كقهىف لكناتا ولحتادا ول تندوح 

ق اة لُاَيّدوح ضىفلتالتاملأ أحد هدهم صرريوضة األهتق ض  إح َحَفَظة ال تآح الذتم و تيتفوح اليتضاة هم الشرريوب األتجت

و ذا أهت هيتومو فكاف تفتتض هفتتض أح أحدا هم التسقتام تصيبو وو ن وا  تستحا و تقاأ أح تحفا آتىفي 

 السنع تىل قصت ىف وسهولتهىف وضسىفطتهىف النىفلغة؟ نيمو إح اهلل سنحىفنأ وليىفىل لاس تتضاىفو وسوم لص  إلاأ « الفىفلحة»
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قغة اإلسررنتانتوو إو أح األهت و تدنغ  أح ُتدَْظت إلاأ تىل  ذه الشررىفكقةو ض  تىل صررقوالدىف سررواء أكىفنت ضىفليتضاة أم ض

أسىفس دولة األهورق فكاف هثال تكوح شك  الصالةو وك  هص ٍّ ب الصف تتطم ضقغتأ ال وهاة؟ ألتانىف ب هسجد أم 

قد لنقنقت فاأ؟ وأتم هيىفن  الو دة  تذكت اليهد ال دتم أح األلسرر لذى  ضىفض و ا د ضام حدة الت  تدنغ  أح لسرروب ضتج 

التسقتامو وك  هدهم تصىل ضقغة لحتقف تم لغة اآلختتمو وكأح كال هدهم قد أتط  ههته إلخوانأ وراك ب واٍد غات 

الوادى؟ ل د نزا ال تآح ضىفلقغة اليتضاة ووصفأ اهلل ضىفليتوضةو فادنغ  هم  م أح ن تأه ب صاللدىف ضقغتأ الت  نزا هبىفو وإو 

ى ن تؤه قتآنىفو ض  لتنة لق تآحق ونحم لسرردىف ب هيتض لتنة لق تآح ض  ب هيتض قتاءة لأق لتى كاف هىف كىفح الذ

تسرره  تىل األتجت  أح تتتك دتم قوهأ وت ىفئد م ولشررتتيىفهتم وأسررقوهبم ب األك  والشررتب والقنس والتسرركم 

أ أكثت هم تدة دقىفئق؟ أهىف ضرراق أضو والطهىفرةو  م تيجز تم أح تحفا الفىفلحةو لقك السررورة الت  و تأخذ حفظهىف هد

.تد ضىفشتتا  الشىففي  قتاءة السورة ضذاي التتلاب الذى نزلت وُقاَِّدْي ضأ ب التصحف فقست أفهم ستهق أ   هيىفندة 

والسررالم؟ وكاف تىف لتى تحب دق نصررت أح نتلب لأ آتىفي لقك السررورة؟ أم إح ك  هىف تتتده  و أح تكوح لهىف لتلاب 

صح أح ت تأ أحد م  هخىفلف لقتتلاب الذى سنحىفنأ تىل نناأ هبىف؟ ضىفهلل تقاك أتهىف ال ىفرئ    لتاه ت «  الفىفلحة»أنزلأ اهلل 

ٹ   ٹ  ژ ( 1) ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ ( 7)  ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ژ  كذا هثال  

ژ  ( 5) ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ( 2) ژپ  پ  پ  پ  ژ ( 4) ژٺ  ٺ    ٺ  ژ ( 6) ژٹ  

صالة «(3) ژڀ  ڀ   ساتك ل ليىفب النهقواناةو ض  ب  سدىف ب  ؟ ألم ل وا هم فورك  أّى َخَنٍ   ذا؟ ذلك أندىف ل

و كأى نص لغوىو لاست هجتد ألفىفظ وتنىفراي والسالمو ض  «الفىفلحة»ن ف فاهىف أهىفم اهلل ب خشوو وإخنىفي لىفهامق و

كم هىف هيد  هختقف ققاال أو كثاتاو ورضتىف مل تألفىفظ وتنىفراي هتلنة تىل نحو هيامو ولو رلندىف ىف ضطتت ة أختى لكىفح ل

يث تىل ال ررحكق وه ىفم  اًة لن تىفقال و ُرًق   زل لأ كالهىف  هىفم اهلل لد وا  تىف ن ف أ تةق ونحم إن هىف هيد  هفهوم الن ل

األلو اة لدى التنهم أكنت وأج  وأتظم وأهجد هم أح نصرراخ فاأ السررتع إىل ُلّت ىفي أضو .تدو حت  لو كىفح أضو .تد 

 «قىل سالهةق فتىف ضىفلكو و و أضو .تد نصت حىفهد؟ حسندىف اهلل ونيم الوكا ق وصد  هم قىفا  الجدوح فدوحالهال

سوى نن ٍّ  سىفو اليتضاة حت  و تحاط هبىف  شىففي  ضىفل وهم أفىفنام أضو .تد اليجانةو وهىف أكثت ىفو أنأ تتلب تىل قوا ال

هم كتىفضأ تم اإلهىفم  12 -11لقيتضاة كتىف ت وا )ك ال وا ضأح لفسات ال تآح إذح غات هتكم ألح ال تآح صورة هصغتة

صورة  صغتة لقيتضاة؟ ض  كاف تكوح  صورة ه شىففي (ق وو أدرى هم أتم أل  هبذا الهتاءق فأوو هم قىفا إح ال تآح  ال

هثال هم القغة ضحجتهىف الطناي ؟ إح ال تآح و تحوى هم « أرضية ب مخسررة»هصررغتة هدهىف أصررال؟    ال تآح صررورة 

فىفظ ال ض  إح أل غةق  كىفح حجتأ و تتكم أح تسررتوتب الق تىفب ههتىف  جداق وأى ك هتىف إو جزءا هحدودا  نىفرا غة وت ق

التيىفجم التنسرروطة ذاهتىف و لسررتوتب القغةق ض  إندىف لو نيدىف التيىفجم كقهىف هىف غطت ناع ألفىفظ القغة وتنىفراهتىفو تىل 

حىفا  ي مل تكم السىفض وح تيتفوح تدهىف شائىفق وتىل ك األق  ألح القغة لتسع ك  توم ضتىف تستجد هبىف هم كقتىفي وليناتا

صد   ذا تىل ك  كتىفبو إذ األلفىفظ والينىفراي هحدودة  صورة هصغتة لقغة ل صح هىف قىفلأ أضو .تد هم أح ال تآح  فقو 

 واليدد ب أى كتىفب ضىفلدسنة إىل هحاط القغة الزخىفرق كذلك مل تحدث أح قىفا أحد هم اليقتىفء ضيدم إهكىفح لفسات ال تآح

 ف ال تم أح تدد كتب التفسات الهىفئ  تدا تىل ن اا هىف تهتم ضأ نصت أضو .تدق ض  إح هيظم كتب التفساتو كأى 
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ش ء آخت ب الح ىفرة  اليتضاة اإلسالهاةو قد ألفهىف غات تتب ضحكم  ققة  تدد اليتب ب األهةق  م  هىف رأى ف اقتأ 

لسررىفوى شررائىف تىل اإلطال  ضىفلدسررنة إىل ذلك الكوحق ألاس  ب  الكوح؟ و شررك أح القغةو ههتىف تكم هم السررىفتهىفو و

كذلك؟ وو شررك أت ررىف أح  الكوح و تحاط ضأ أحد هم الخقق و نن  وو وىلو وهع  ذا مل ت   أحد إح  النحث ب 

الكوح وهحىفولة فهتأ ولفسررات أسررتاره واكتشررىفم قوانادأ أهت هسررتحا ق كتىف أح الواقع قد أ نت وتثنت ك  توم أنأ و 

ستتد ه ستوا ال تآح هم خالا هىف كتنأ ب الف أو إذ ا شىففي   و هم أوائ  هم ف كىفح  دىف لالستحىفلة ضتىفلىفق وو ندس أح ال

ستدنىفطأ ل حكىفم الف هاةو ب جىفنب هدأو  صىفدر أختى كتىف  و هيتومق ل د قىفم ا ض  اهلل تدأ ف هأ هم ال تآح هع ه ر

هىف قىفلأ أضو .تد ب  ذا الصدد  و كالم فىفرغق واليجاب أح أضو .تدو تىل فهتأ ولفساته آلتىفي الكتىفب اليزتزق إذح فك  

صتة والتتىفراة التز  ة ل نفىفسو تيود )ك ستحىفلتأو 22ضيد ك   ذه ال جة الت صيوضة األهت ف ط و ضىف ( فا وا ض

شتنىف قنا  ققا ق و سنتىف أ كذا تتاوغدىف   وتىل غات اليتض  وحده و تىل اليتض  أت ىفو و و هىف تكذضأ الواقع والتىفرتخ ح

 الدكتور أضو .تد هم صفحة إىل صفحةو وكأنك تىف أضىف .تد هىف غزوي!  م  و ب هنىفتة التطىفم تفش  فشال ذرتيىفق

هم الكتىفب السىفضق( أح قوا الشىففي  ضد ىفء ال تآح هم أتة ألفىفظ أتجتاة إنتىف تتث  انحاىف.ا  15و و تزتم أت ىف )ك

س افةق شاة الت  ضدأي توم ال شىففي و و و خىفك ضرررر أتدتولجاىف لق ت و ضتىف «القغىفي األتجتاة»لتى هىف تالقة هىف قىفلأ ال

؟ أو إح  ذا َلَخْقٌط شداعق كتىف نتاه تتضط أت ىف ضام ذلك وضام أهوتة «القهجة ال تشاة»ت ولأ نصت أضو .تد هتىف تتيقق ضررر

 تتتدوا ب نجىفك  ورهتمالشررىففي  التزتوهةو إذ كىفح األهوتوح تدزتوح هدزتىف تتوضاىف تىل تكس الينىفسرراامو الذتم ا

شىففي  نحو األهوتام وليىفونأ هيهم ولولاأ تتال  صت تم هاوا ال ضد األهوتام تىل الفتسق وقد لنام أح هىف قىفلأ دق ن

لهم ضدجتاح إنتىف  و سررتىفدتت و تفهتهىف الي الءو ف ررال تم اليقتىفءو فال دات  إذح لفتح  ذا الجتك ال دتمق  م ألتى 

شىففي و لو كىفنت هاولأ ت ساوح أتىفجمو واألهوتوح ال ساةو ت وا ضوجود ألفىفظ أتجتاة ب ال تآح؟ فقتىفذا؟    الينىف نىف

  م وحد م اليتب؟ أو تتى ال ىفرئ هي  كاف تتخنط التج  ب أفكىفره وآرائأ؟

وهبذه التدىفسررنة فقاس ب قوا الشررىففي  ضأح الخالفة تدنغ  أح لكوح ب قتتش هىف تنَخذ تقاأ رضرر  اهلل تدأ ألح  

م أح قتتشىف ب ذلك الوقت كىفنت    .تاتة اليتب ضسنب النات الحتام الذى ت صدونأ هم ك  أرجىفء النالد التيتو

هدهم وأهنم  م أوا هم لق   ال تآحق ولو ملسو هيلع هللا ىلص وتوقتوح قتتشررىف ل اىفههىف تىل حفظأ وال اىفم تقاأو ف ررال تم أح الدن  

ض  اهلل تدأ قد قىفا إح شىففي  ر صناة لكىفح ال سألة ت سألة ه شمو إذ  و  كىفنت الت الخالفة تدنغ  أح لكوح ب ضد   ىف

ق ف ولأ ض تشرراة الخالفة هيدىفه أنأ و تتى لوار هىف ب ضد   ىفشررمو و و هوقف ل ده  تظام لو ت قدىف قتتب لقهىفشررتاام

هتاه  الكالمق ول د اهتتأ نصررت أضو .تد أنأ كىفح ضررىفليىف هع اليقوتامو وذلك حام أراد أح تتخقص هم التأ.  الذى 

أ جهقأ فذكت تتىفلتأ ل هوتامق ف ولأ رغم  ذا إح الخالفة قتشرراة و  ىفشررتاة وو تقوتة هيدىفه أنأ كىفح ف اهىف أوقيأ فا

تظاتىف و لتدخ  اليصررناىفي ال نقاة ب أحكىفهأ الف هاةق و ذا هث  قاىفم الجىفهية اليتضاة ب ال ىف تة دوح ض اة اليواصررم 

ة إىل لونس أ دىفء ه ىفطية اليتب لتصت ضسنب .تىفرة السىفداي إلستائا  اليتضاةق وإذا كىفح األهت قد َشذي فىفنت قت الجىفهي

وت ده هيهىف صقحىف فىفلتيتوم أنأ هىف إح انتهت لقك الت ىفطية ضيد وفىفة السىفداي حت  تىفدي الجىفهية إىل هست ت ىف ب 

 ختو أهىف ضيدهىف ال ىف تةق وحام كىفح اإلتالم التصتى ب الت دهة كىفح اليتب و تيدلوح ضىفإلتالم التصتى أى إتالم آ
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تقاأ ف د انت   اليتبو وهيهم التصررتتوح أت ررىفو إىل هتىفضية لقك ال دىفةق و كذا الحىفا هع « الجزتتة»لفوقت قدىفة 

شاامو تم واجنهم نحو  شاام وغات قت شاة الخالفةو إذ انت قت الخالفة ضيد  ذا إىل األلتاك حام لخىل اليتبو قت قت

لسدام تىل التدىفداة ضىفسم صالك الدتم الكتدى دوح أى قتش و َضْقَأ دوح اإلسالمق وقد درج التسقتوح هدذ تشتاي ا

أى تتض و تتتديْوَح لو تىفد فخقصهم هم الهواح الذى  م فاأق واآلح تيق وح آهىفلهم ضأردوغىفح التتك و إذ نظتوا حولهم 

 ا الخات تىل تدتأقفوجدوا ناع الزتتىفء اليتب هدنطحام أذوءو فَتَجْوا أح تكوح أحسم هدهمو وانتظتوا حصو
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 دون كيشوت األسواين 
 وطواحني الخالفة!

مو ه ىفو تدوانأ  2011هىفتو  31ضتىفرتخ « التصتى الاوم»كتب دق تالء األسوان و ب جتتدة 

حىفرب طواحام الهواء؟» اة «    ن ظىفم الخالفة اإلسرراله هة ن قىف اأ هتم تحدّوح إىل إ سررخت ف

ضيىف فتت ىف ه ستهم إىل فتت ام  وا ساة وغقنة اليىفطفة الدتداة تىل وق ساىف سذاجة ال دهم ب خىفنة ال

لفكات مو والفتتق اآلخت ب خىفنة التكت والتغنة ب اسررتغفىفا الجتىف ات واسررتغالا الدتم ضغاة 

الوصوا إىل كتس  الحكمو وهتهتىف حكىفم اإلسالم كقهم تىل ضكتة أضاهم ل تتنىف هدذ قاىفم الخالفة 

ثتىفن  ب هدتصررف تشررتتدىفي ال تح اليشررتتم ضأهنم كىفنوا ب تهد الصرردتق حت  آخت خقافة ت

هستندتم جنىفرتم دهوتام و تخَشْوح شائىف أو أحدا وو تتاتوح أى هندإ خق   ب حكتهم وو ب 

 الطتت ة الت  تصقوح هبىف إىل َدْست السقطةق 

ضدأ األسرروان  ه ىفلأ قىفئال   ل د تىفش التسررقتوح أ.   تصررور م وحكتوا اليىفمل »وقد 

شتتية وأضدت شوح ب ه  الخالفة اإلسالهاة الت  لحكم ض وا ح ىفرهتم اليظاتة تددهىف كىفنوا تيا

سقتام ضىفألفكىفر  س ىف  الخالفة ولقوتث ت وا الت صت الحدتث نجح اوستيتىفر ب إ اهللق ب الي

الغتضاةو تددئذ لد وري أحوالهم وليتضرروا إىل ال رريف والتخقفق الح  الوحاد لده ررة 

ستيىفدة سقتام  و ا سالهاة الت ستتع إىل  ذه الجتقة «ق الخالفة اإل  م ت يب قىفئال إنأ كثاتا هىف ا

 هم ضيا خطنىفء التسىفجد وأت ىفء الجتىفتىفي اإلسالهاةق 

شتهىف ولفداد ىفو و و هىف  صحة  ذه الت ولة فإنأ تتى هم الواجب هدىفق صت واليىفمل اليتض  تنهدوح ض وضتىف أح كثاتتم ب ه

 سخت لأ الت ىفا كقأق 

و إىل ال وا ضأح لفداد األسرروان  لتقك الت ىفلة  و لفداد هتهىففتق ذلك أنأ و تشرركك النتة ب أح ولسرروم أسررىفر

الح ىفرة اإلسالهاة ح ىفرة تظاتةو ض  تنكد لأكادا شدتدا أح اإلسالم قد أضدو فيال ح ىفرة تظاتة هىف ب ذلك أدن  

اإلسررالم؟ فتىف لقك الشررتتية تىف لتى؟ أ    رتبق وإذح    تتكدأ الزتم ضأح التسررقتام كىفنوا ُتْحَكتوح ضغات شررتتية

شتتية الدصىفرى؟ق أ   شتتية الاهود؟ أ   شتتية الهددوس؟ أ   شتتية النوذتام؟ أ   شتتية التجوس؟ فقا   

لدىف ضأتة شررتتية كىفح التسررقتوح ُتْحَكتوح؟ ل د كىفنوا تحكتوح ضشررتتية اإلسررالم ضطناية الحىفاو وإح رغتت أنوم! 

أح ت وا إح الحكىفم مل تكونوا دائتىف تقتزهوح التطناق التخقص لتقك الشررتتيةو فأقوا لأ  ل د ضىفسررتطىفتتأ  و أو سررواه 

 صدقتق أهىف أح ت ىفا إهنم مل تكونوا تحكتوح ضشتتية اهلل فهذا جه  غقاا ضىفلتىفرتخ وضىفإلسالم وضىفلتسقتامق 

صىف   سالم قدم فيالً ح ىفرة تظاتة لقيىفملو فيىل هد»و ذا كالهأ ن سقتوح ولفوقوا الح ا ة أح اإل ى قتوح ننغ الت

سفة وحت  الكاتاىفء والجنت والهددسةق أذكت أند  كدت أدرس األدب  سىفناة كقهىف ضدءا هم الفم والفق ب التجىفوي اإلن

ضتة تتم أح  دىفك  ال ة طقنة تتب ب  سدىف لىفرتخ األندلسو وب ضداتة التحىف ستىفذ تدر سنىفن  ب هدرتدو وكىفح األ اإل

 الجزء األوا هم الجتقة «ق تجب أح لفختوا ضتىف أنجزه أجدادكم هم ح ىفرة ب األندلس»ىف  الفص  فىفضتسم وقىفا لد
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سالهاة التتيىفقنة  شكقة ب الجزء الثىفن ق    كىفنت الدوا اإل صحاح لتىفهىفق الت سالهاة  تم تظتة الح ىفرة اإل

 «ق  تاة؟لطنق هنىفدئ اإلسالم سواء ب طتت ة لولاهىف الحكم أو لداولهىف السقطة أو هيىفهقتهىف لقت

سأ أهنىف ح ىفرة تظاتة  سقتوح لقك الح ىفرة الت  ت ت  و نف  ذا هىف قىفلأق لكم    كىفح هم التتكم أح تدجز الت

ضدىفًء تىل شررهىفدة األسررتىفذ األسررنىفن  )وإو هىف قىفلهىفو ض  رضتىف مل تيتم هبىف( لو كىفح الحكم هبذا السرروء النشررع الذى تتتد 

قتونىف طواو لكوح فاهىف الدولة قوتة ههانة لخشررىف ىف دوا اليىفملو وتىل إتهىفهدىف ضأو ف ررال تم أح لسررتتت لقك الح ررىفرة 

رأسررهىف الدوا األورضاة الت  ل ررتب التسررقتام الاوم ضىفألحذتة دوح أح تجتؤ أى حىفكم هم حكىفههىف ل تتنىف أح ت وا 

َتَتٍض هم  هيتتدةو ضررتم هىف ليتتدو تىل طىفضور هم اليتالء األنجىفس األرجىفس ب ناع التجىفوي نظاتَ « ضِمْ »لهم  

الدناىف ققا  هم هىفا أو دتوة إىل  ذا التنلتت أو ذاك أو لقتاع إتاله  لتم و تسررتح وح ب الواقع أح تكونوا هىفسررح  

ِجَزم ب أى ُهْ ًه  هم ه ىف   الث ىففة؟ ولدتهج الدوائت الغتضاة أسررقوضىف هتتنىف هع  نوء الشررداة مل تدتهجوه هع اليتىفل ة 

كتب أى  قفوي هم  الفاتدىف رواتة إو وتتتنوهنىف لأ ب الحىفا إىل تدد هم القغىفي األورضاةو أهثىفا الي ىفدو إذ هىف إح ت

و و   رواتة لصررتد لقت ىفرنة هع أتة رواتة لفطىفح  «سررىفرة»تىل حام أن  و أتتم أهنم لتنوا لقي ىفد هثال رواتتأ  

ب  تم لتنتهىف هىف أخنَتنىفه هدرس القغة اإلنجقازتةاألدضىفء الغتضاام إح مل لتفو  تىل كثات هم إنتىفجهمق وك   هىف سررتيُتأ 

ستادىفي ال تح التدصتم هم أنأ لتنهىف إىل  هدرسة األمحدتة الثىفنوتة األستىفذ األدتب هحتد حقت  هحتود ب هدتصف 

 اإلنجقازتة  م تتض تتقأ تىل أناس هدصورو فأ د  تقاأو وإح كدت و أدرى    ههتي لقك التتنة أو وق

و «تتىفرة تي وضاىفح»  قولأ إنأ كثاتا هىف سررتع  ذه الت ىفلة هم خطنىفء الجتية ضسررىفرد أحداث رواتتأ  كذلك تذّكتن

ف اليقام الخنات ضدىفء تىل هىف وحظأ ال تاء والد ىفدق وسررت لذكاته ىل ضسررىفرد  ف القوا  َوصررْ تتىفرة »الت  لتفدم ب َوصررْ

صقام كىفنوا ت ىفطيوح خطاب « تي وضاىفح سىفرد إح الت صوي تهز أرجىفء  و قوا ذلك ال سجد فاهتفوح ض الجتية ب الت

سىفء تشتاي الزغىفرتدق و و كالم تدا  شاد التجقجقةو ب الوقت الذى لدطقق هم ه صورة الد شدوح األنىف التكىفح وتد

شائىف تم التسىفجدو وو تم خطنة الجتيةو فكأنأ غات هسقمو إذ و أحد هم التصقام ت ىفطع  تىل أح صىفحنأ و تيتم 

 أ دىفء الخطنةو ألندىف لسدىف ب  ىفتد ضىفرك كورنتق الخطاب أو تهتف 

ولك  تكوح ال ىفرئ هي  تىل الخط أذكت لأ أح الخطاب التشىفر إلاأ ب التواتة قد ردد الكالم الذى تنكد األسوان  

هكتنة «/ تتىفرة تي وضاىفح»وهىف ضيد ىف هم  134ب ه ىفلأ  ذا أنأ كثاتا هىف سررتيأ هم خطنىفء التسررىفجد توم الجتية )ك

ىل(ق فإذا كىفح األسوان  الذى تزتم أنأ ستع  ذا الكالم هم خطنىفء الجتية  و ذالأ الذى ادت  تىل لسىفح السىفرد هدضو

اىفح»ب  َقةو وتكّنتوح وتدشررردوح « تتىفرة تي وض فىفي  التجقِج تىف كىفنوا ت ىفطيوح الخطاب فاهتفوح اله أح التصررقام 

ىف ب الوقت الذى لدطقق فاأ  شاد الت  لتج التسجد رجًّ سىفء )كاألنىف ( 137 -136تشتاي الزغىفرتد هم ه صورة الد

 فال رتب أح ىل ك  الحق ب ارلاىفض  أح تكوح قد ستع  ذا الكالم أصال هم الخطنىفءق 
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أرأتتمو أتهىف ال تاءو هصرقام تهتفوح وتكنتوح وتدشردوح األنىفشراد أ دىفء خطنة الجتية؟ ذلك أندىف نحم التسرقتام 

ْت »إذا ققَت لصررىفحنك واإلهىفم تخطب توم الجتية  »دتدىفو وأنأ  نيتم أح الكالم أ دىفء الخطنة و تجو. ف د « َأْنصررِ

أم لتاكم ستيتم أح هسجدا قد ارلجت جدنىفلأ أ دىفء خطنة الجتية هم الهتىفم والتكنات؟ «ق َلَغْوَيق وَهْم َلَغىف فال نية لأ

سىفء تدقأرأتتم هصقاىفي ب التسجد تطق م الزغىفرتد؟ الحتد هلل أنأ مل ت   إح التجىفا كىف  م نوا تطنقوح وتزهتوحو والد

الصدىفجىفي وتتقصم رقصىف شتقاىف تىل سدة ولاة اهلل الصىفلحة ضتنة كشتق واضح أح قىفئ   ذا الكالم و تيتم شائىف تم 

سخق أرجو  سخف التىف سىفجد وو تم خطنة الجتيةق ولو أنأ أل  هم ضالد اإلسكاتو هم آخت الدناىف لتىف قىفا  ذا ال الت

 كم اآلح أح ىل ك  الحق ب التشكك ب أح تكوح األسوان  قد ستع هىف قىفلأ هم خطنىفء الجتية؟ أح تكوح قد لنام ل

الح ا ة أح اإلسالم قدم فيالً ح ىفرة تظاتة لقيىفملو فيىل هدى قتوح »وت وا دق األسوان  أت ىف ب ذلك الت ىفا  

سفة سىفناة كقهىف ضدءا هم الفم والفق سقتوح ولفوقوا ب التجىفوي اإلن سة ننغ الت ق أذكت وحت  الكاتاىفء والجنت والهدد

أند  كدت أدرس األدب اإلسررنىفن  ب هدرتدو وكىفح األسررتىفذ تدّرسرردىف لىفرتخ األندلسو وب ضداتة التحىفضررتة تتم أح 

دىف   قىفا ل فىفضتسررم و نة تتب ب الفصررر   دىفك  ال ة طق جدادكم هم ح رررىفرة ب »  تىف أنجزه أ جب أح لفختوا ض ت

تقة تم تظتة الح ررىفرة اإلسررالهاة صررحاح لتىفهىفق التشرركقة ب الجزء الثىفن ق    الجزء األوا هم الج«قاألندلس

سقطة أو هيىفهقتهىف  سواء ب طتت ة لولاهىف الحكم أو لداولهىف ال سالم  سالهاة التتيىفقنة لطنق هنىفدئ اإل كىفنت الدوا اإل

سوا  حكم تيتم اليىفمل اإلساله  المل  ملسو هيلع هللا ىلصلقتتاة؟ إح قتاءة التىفرتخ اإلساله  لحت  لدىف إجىفضة هختقفةق فنيد وفىفة الت

تىفهىف    هجتوو فتتاي حكم الخقفىفء التاشرردتم األرضية  أضو ضكت الصرردتق وتتت ضم  31التشرراد اليىفدا إو لتدة 

 رررر(و  م الخقافة 40 - رررر11تىفهىف ) 29الخطىفب وتثتىفح ضم تفىفح وتىل ضم أض  طىفلبو الذتم حكتوا نايىف لتدة 

قتنىف هم الزهىفحو كىفح  14تىفهىف ف ط هم  31 ررر(ق 101 - ررر99فتتة تىفهام )األهوى تتت ضم تنداليزتز الذى حكم ل

شاًدا ن اًّىف هتواف ىف هع هنىفدئ اإلسالم الح ا اةق أهىف ض اة التىفرتخ اإلساله  فإح نظىفم الحكم فاأ  الحكم خاللهىف تىفدًو ر

 مل تكم هتف ىف قط هع هنىفدئ الدتمق 

خقافة تثتىفح ضم تفىفحو الذى مل تيدا ضام التسقتام وآ ت تىفهىف األف   حد ت هخىفلفىفي هم ال 31حت  خالا الررر

أقىفرضأ ضىفلتدىفصب واليطىفتىفو فثىفر تقاأ الدىفس وقتقوهو ومل تكتفوا ضذلك ض   ىفنوا جدىف.لأ وأختجوا جثتأ واتتدوا تقاهىف 

ية احت  هتشم أحد أضالتأ و و هاتق  م جىفءي الفتدة الكنتى الت  قستت التسقتام إىل  الث فت   أ   سدة وش

و تىل تد أحد ملسو هيلع هللا ىلصوخوارجو وانتهت ضت ت  تىل ضم أض  طىفلبو و و هم أتظم التسررقتام وأف ههم وأقتهبم لقتسرروا 

ستندادتىف دهوتىف أخذ فاأ الناية هم الدىفس كت ىف  سفاىفح حكتىف ا الخوارجو و و تند التمحم ضم هقجمق  م أقىفم هيىفوتة ضم 

م ب اختاىفر هم تحكتهم وتحا  الحكم هم وهافة إلقىفهة اليدا وضدأ تزتد هم ضيده لا    إىل األضد تىل حق التسقتا

ستفىفجئأ ح ا ة أح األهوتام مل تتورتوا تم  إىل ُهْقٍك ت وض )ُتَيّا تقاأ ضىفلدواجذ(ق وال ىفرئ لتىفرتخ الدولة األهوتة 

اتا هم أ قهىف ارلكىفب أضشررع الجتائم هم أج  التحىففظة تىل الحكمو ف د  ىفجم األهوتوح التدتدة التدورة وقتقوا كث

ةق ض  إح الخقافة تندالتقك ضم هتواح أرس  جاشىف ض اىفدة الحجىفج ضم توسف إلخ ىفو  إلخ ىفتهم ب هوقية الرررَحتي

 تنداهلل ضم الزضاتو الذى لتتد تىل الحكم األهوىو واتتصم ب التسجد الحتامق ول د حىفصت الحجىفج هكة ضجاشأ 
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 م اقتحم التسررجد الحتام وقت  تنداهلل ضم الزضات داخقأق  وضررتب الكينة ضىفلتدجداق حت  هتدهت ضيا أركىفهنىفو

 ك  ش ء إذح هنىفك هم أج  التحىففظة تىل السقطةو حت  اوتتداء تىل الكينةو أقدس هكىفح ب اإلسالمق

وإذا انت قدىف إىل الدولة الينىفسرراة سررتطىفليدىف صررفحة جدتدة هم التجىف.ر الت  اسررتوىل هبىف الينىفسرراوح تىل السررقطة 

اهىفق ف د لي ب الينىفسرراوح األهوتام وقتقو م نايىف ضال ذنب وو هحىفكتة وننشرروا قنور الخقفىفء األهوتام وحىففظوا تق

وتنثوا ضجثثهم انت ىفهىف هدهمق الخقافة الينىفسرر  الثىفن  أضوجيفت التدصررور قت  تتأ تند اهلل خوفىف هم أح تدىف.تأ ب 

إقىفهة الدولة الينىفسرراةو ف تقأق أهىف أوا الخقفىفء الحكمو  م ان قب تىل أض  هسررقم الختسررىفن و الذى كىفح سررننىف ب 

َ  ضررر  لكثتة هم قتقهم هم الدىفسق ولأ قصة شهاتة نع فاهىف هم« السفىفك»الينىفساام فهو أضو الينىفس السفىفك الذى ُستِّ

لن   هم األهتاء األهوتام وأهت ضذضحهم أهىفم تاداأ  م غط  جثثهم ضنسررىف  ودتىف ضطيىفم وأخذ تأك  وتشررتب ضادتىف و 

 «قتزالوح تتحتكوح ب الدزو األخاتو  م قىفا  واهلل هىف أكقت أشه  هم  ذه األكقة قط

سىفض ة  ل د هتور .اتًتىف أنأ  شة ضيا هىف كتنأ دق األسوان  ب الف تة ال ستثدىفء ض ية هقو»واآلح إىل هدىفق شتهتوا ضىف ك ا

« تهمهيظ»تىفه؟ «ق تىل الت  ك  لاقةضىفلوروققق كىفح هيظم التقوك األهوتام والينىفسرراام تشررتضوح الختت هع ندهىفئهم 

ههىف حام نسررتخد« تىل التإل»حتة واحدة؟ وك  لاقة؟ وتىل التإل أت ررىف؟ أليتم ضىفهلل تقاكو تىف دق تالءو هيد  تنىفرة 

اآلح؟ هيدىف ىف أهنم كىفنوا تشررتضوهنىف أهىفم الدىفس نايىفق فحت  لو كىفنوا تشررتضوح الختت كتىف لزتم فه  كىفنوا تتجىف توح 

تأى وهستع هم نىف ات النشت؟ تىف رج و إهنىف لاست رواتة ب القوا و ض  لىفرتخىف تىف رج و َأْى هدط ة ضيادة ضشتهبىف تىل ه

اق   تتىف لخصصت فاأ رواتتىفك وضتتتىفو وهم  م و لستطاع أح لسد فاهىف هسدًّ

صىفد فطىفحُ  اليقتىفء هم أهثىفا رفاق اليظم رمحأ اهلل فأتىفدوه شطت! لكْم وقف لأ ضىفلتت حت إىل الج كىفح طأ حسام أ

و «األغىفن »الذى ختج هدأ حام .تم أح ال تح الثىفلث الهجتى كىفح تصت شك وهجوح وإلحىفدو اتتتىفدا هدأ تىل كتىفب 

الذى ليتتد أنت تقاأ )سررتىفتىف و قتاءة حسررنتىف ألصررور( ب قوا هىف ل ولأ تم لىفرتخ التسررقتام السرراىفسرر  وأخال  

صىفحنأ إلهتىفو ال تاء سنا و ومل تدتهج فاأ هنج التح اق والتدقاق تىل حكىفههمو و و كتىفب أدض  ألفأ  سقاتهم ضك    ول

هىف  و َضاٌِّم لتم ت تأ الكتىفبو إذ تجده هتتيىف ب أسقوضأ اليجاب وب أقىفصاصأ الت  تأخذ ضي هىف ضتقىفب ضيا فال ت در 

َتد تقاأ ب التىفرتخ  و .تم غن ق  ضأنأ كتىفب ُتْيَت ل د كىفنت هجىفلس ال ىفرئ تىل أح تفقت هم إسررىفر ىفق لكم الزتم 

الخقفىفء األهوتام ب هيظتهىف هجىفلس تقم وأدب وف أق و ذا و تتدع أح تكوح  دىفك غدىفء أت ررىف ب ضيا األحاىفحق أهىف 

شاتىفق  ضع ب اتتنىفرى تىل اإلطال  هم تد   تدأ ن ال غ صد  أضىف الفتج أضدا ب هزاتتأ حولهىفو وو أ الختت فإن  و أ

 و لكدهم مل تكونوا تتيىفطوهنىف تىل التإلو ف ال تم أح تكونوا لهىف هم التدهدامق رضتىف كىفح ضيا الخقفىفء تشتب الختت

إح صررداع األسرروان  ب ه ىفلأ  ذا لاذّكتن  ضصررداع أخت لأ هم قن     سررقوى ضكتو الت  ألفت رواتة هتهىففتة و 

فه   قة هم التظىفملقو فجيقت تصت التأهوح كقأ كت«النشتورى»تصح صدرو ىف تم ققم هنتدئة ب دناىف األدب استهىف  

صح اختزاا تصت التأهوحو و و هم أ.   تصور او.د ىفر الح ىفرى ب لىفرتخ اليىفملو ب لقك التظىفمل الت  ركزي  ت

صىفدى والديتة الت  كىفح تياش فاهىف الدىفس ضوجأ تىفم؟ ل د  تقاهىف الكىفلنة ضىفلنىفط ؟ أتم التفتح الث ىفب؟ أتم التواج اوقت

 ضغدادو ض  ل د دخ  قصت الخالفة تشتغ  هسىفتدا لكنات الطنىفخامو فقم نت هم قصت إىل « النشتورى»انت   راوى 
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الخالفة إو هجقسررىف لقخقافة لتقص فاأ اهتأة ليوب لثات الشررهوايق فه   ذا  و ك  هىف كىفح تجتى ب هجقس 

ح ررتلأ التأهوحو إح كىفح هجقس التأهوح تيتم التاقصررىفي اليىفرتىفي أصررال؟ أمل تكم  دىفك تقتىفء تتدىفقشرروح ب 

وتشررىفركهم هداووهتم الفكتتة؟ أمل تكم  دىفك رجىفا دولة تسررتشررات م الخقافة وتتدىفوا هيهم شررنوح األهة وكافاة 

شكىفوى تقج صحىفب  شىفكقة نجد نلدضات ىف؟ أمل تكم  دىفك أ صىفي؟ وتىل نفس ال صىففهم؟ ألاس إو التاق وح إلاأ إلن

 وحد ىفو وكأح الدولة ب تهد ذلك الخقافة اليظام مل لك التواتة لتكز ب تصت التيتصم تىل الياىفرتم والتذهت والفتم

لحتوى تىل أى خاتق الحق أنأ لو مل تكم لأ هم ف   إو أنأ أدب التوم وغزا ضالد م وجيقهم تتقفتوح حولهم ب ذتت 

 لكىفح ذلك حسنأ هم التجد والفخىفر والخقود ب صحىفئف التىفرتخ التداتةق

كىفح حكم التأهوح هجادا تىفدوو وكىفح »لتسررتشررت  النتتطىفن  التيتوم  وتم التأهوح ت وا السررات ولام هوتت ا

شيت هتتكدىف هدأققق وكىفح هجقسأ حىففال ضىفليقتىفء  تصته هزد تا ضأنواو اليقوم والفدوح والفقسفةق وكىفح أدتنىف هوليىف ضىفل

هتا ضىفليقتىفء واألدضىفء واألدضىفء والشرريتاء والفالسررفةو إذ كىفح ت ّتهبم إلاأ وُتْجِزا لهم اليطىفءق وكتىف كىفح تصررته تىف

والدحىفة فإنأ كىفح كذلك حىففال ضجتىفتة التحدِّ ام والتنرخام والف هىفء كىفلنخىفرى والواقدىو الذى نحم هدتدوح لأ 

َات تم حاىفة الدن و والشررىففي  واضم حدن ق وكىفح التأهوح تجّ  تقتىفء الاهود والدصررىفرى وتحتف  هبم ب  ضأو ق السررِّ

سأ و ليقتهم فحسبو ض  لث  ىففتهم ب لغة اليتب وحذقهم ب هيتفة لغة الاونىفح وآداهبىفق ول د أختجوا هم أدتتة هجق

سفتهمو  م لتنو ىف إىل  سة ليقتىفء الاونىفح وفال سفة والتىفرتخ وتقم الهدد ّاة ب الفق صغتى كتنىف َخطِّ ساىف ال سورتة وآ

هىفضذة إلساله ق ومل ل تصت جهود  نوء الجاليتضاة ضدقة وتدىفتة تظاتةق وهبذه الوساقة انت قت تقوم اليتب إىل اليىفمل ا

سنوه هم هنىفحثهم واطالتهمو وأقىفهوا  ضىففوا إلاهىف هىف اكت سيوا وأ تىل ن    ذه الكتب ال دتتة إىل القغة اليتضاةو ض  لو

سع  سة والتو سة تقت  الفقك  والهدد سه  لدهت هجهزا ضجتاع اآلوي الت  لتكدهم هم الدجىفك ب درا صدا ب  هت

صرردفوا كتنىف ب التحالي والتىفرتخو وو سرراتىف كتب الطبو وُتدُوا تدىفتة كناتة ضنيا تقوم لىففهةو إو أهنىف فاهتىفق وقد 

كىفنت أكثت ذتوتىف وانتشىفرا كىفلتدجام والكاتاىفءق وكىفح لتجهود  نوء اليقتىفء األ ت  األكنت ب هن ة أوروضىفو الت  كىفنت 

هم هم غفقتهم وأنىفري لهم سن  تقوههم الت  كىفنوا أغفقو ىفو غىفرقة ب ضحىفر الجهىفلة ب اليصور الوسط  حاث أت ظت

ر1346/ هطنية دار الكتب التصتتة/ 2)دق أمحد فتتد رفىفت / تصت التأهوح/  « و   تقوم الاونىفح وفقسفتهىف  - 

 (ق400 -399/ 1م/ 1927

 The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall from»وأصرر   ذا الكالم هوجود ب كتىفب هوتت  

Original Sources» ستام التخصص لقحدتث تم سىفدس وال سأ ب الفص  ال و و و هتىفك لتم تتتد هتاجيتأ ضدف

 «ق  Development of science and literature»التأهوح وتصته لحت تدواح فتت   و  

سىفوى الكثاتو ض  تدنغ  التيىف سىفحتو أهىف هنرًخىف فال ت َسْتد  سقوب و صىفحب أ ذر ه  هيأ ضحأضو الفتج إذح أدتب 

وت ظةق وهم و تيتم  ذا فهو جىف   وذو نسررب ب الجىف قام تتتقو وتقاأ أح تنحث لأ تم  شررغقة أختى غات ال قم 

والكتىفضةق أقوا  ذا رغم هىف اضُتقِادىف ضأ  ذه األتىفم هم أح ك  هم  ب ودب تتسك ضىفل قم وتدشت صورة لأ وقد وضع تده 

ىل شرر ء كأنأ تسررتوح  رضة اإللهىفم وو تدتت  إىل دناىفنىفو فا ىفا تدأ  األدتب تىل خده ونظت أهىفهأ ب الفتاغ و تتكز ت

  الكناتو هع أنأ و تزتد تم أح تكوح َتاِّالً صغاًتا و تزاا تقيب بققق 



297 

 

ست  حكىفم ضد  أهاة وضد  الينىفس  شتة دوح هحىفولة التتحاص أضدا نتاه ت وكيىفدة األسوان  ب الكتىفضة هم هخأ هنىف

تذكت لهم ل نىف آخت النتية رغم لكتاره الكالم تدهمو و و هىف مل تستيت  سواه أت ىف جهىفد الخىف.حو الذى  و و«التقوك»ضررر

كىفح قد كتب )ضىفلتصىفدفة التح ة اليجانة طنيىف!( قن  األسوان  ضأتىفم ققاقة جدا ه ىفو ب ذاي التوضووو وتتجأ ذاي 

ودهتىف إىل الحاىفةو هتىف سرروم نأل  إلاأ وح ىفق فنأتة أهىفرة تىف اولجىفه ب  الهجوم تىل الخالفة والسررختتة هتم تتتديْوح ت

؟ تندو أنأ تجه  ل نهم التيتوم الذى تيقتأ «التقوك»لتى تسررتيت  دق األسرروان  ل هوتام والينىفسرراام ل ب 

ص  والدان و أو و و ل ب  سالهاة «ق الخقفىفء»ال ىف شائىف تم قاتة الح ىفرة اإل لكم هىف وجأ اليجبو و و و تيتم 

يظاتةو فاتىف تندوو إو هم األسررتىفذ األسررنىفن  الذى ت وا إنأ كىفح تحىفضررت م ب أدب ضالدهو واليهدة تقاأق وجهقأ ال

ضىفل ررنط هثقتىف خذلأ اهلل فجيقأ تزتم ب  تىفرة ت»ضق ب الحكىفم األهوتام والينىفسرراام  و لوح هم خذوح ال درو 

قوح وتكنتوح وتدشرردوح األنىفشررادو ولدطقق .غىفرتد أح التسررقتام توم الجتية تهتفوح ب التسررىفجد وتهق« تي وضاىفح

 الدسىفء خالا ذلك ضىفليشتايو وكأندىف ب صىفلة أفتاكق فهذا هم ذاكق 

واآلح إىل تادة هتىف ب كتىفب أض  الفتج األصفهىفن و الذى اتتتد تقاأ ضىفلدرجة األوىل طأ حسام ب التدلاس الزاتم 

أخنتين الحسررام ضم تحا  تم »ىفدو و   تادة ضررئاقة جدا  ضأح ال تح الثىفلث الهجتى كىفح تصررت شررك وهجوح وإلح

محىفد تم أضاأ قىفا  حد دي محزة الدوف  قىفا  صىل الدوا التخديث إىل جىفنني يف التسجدو ف ت  ضتطًة  ىفئقًة ستيهىف 

م قهم يف التسجدو فتفيدىف رؤوسدىف و و سىفجدو و و ت وا يف سجوده رافًيىف ضذلك صولأ  َسنيح لك أتالي وأسف ق ف

 «ق  تنق يف التسجد أحٌد إو ُفتِم وقطع صاللأ ضىفل حك

  أخنتين الحسم ضم ت  الخفىفم وتند النىفقي ضم قىفنع قىفو»وهتىف كتنأ أضو الفتج تىل  ذا التدواا ب نفس الكتىفب  

شىفم قىفا  حد دي سقاتىفح ضم غزواح هوىل   سىفضق قىفا  حد دي   حد دىف هحتد ضم .كتتىف الغالضي قىفا حد دي ههدي ضم 

أ النتتد إىل التدتدة فأل  ضتيندق وأهت  تتت ال ىفري ضم تاد قىفا  قىفا الولاد ضم تزتد توهىف  ل د اشررت ُت إىل هيندق فُوجِّ

سررتت قد ُأْرِخَيو  و وضادهتىف الولاد ضنتكٍة قد  ائت لأ فتقئت ضىفلختت والتىفءو وُألَِي ضتيند فأهت ضأ فُأْجقِس والنتكة ضادهتىف

 ف ىفا لأ  غددي تىف هيند 

هم   ل هىفح  لز اة ذا ا ت ف تىل  في  ه  ل

   

تىف شرررىفءوا  ض تو إو  هب تىف أصرررىف  ف

ةو    تب د ت هم ر ا ق ت يدو  ت  هىف .اا 

 

 

اءُ   َتدي لد ت  ُب ا تْ َنْوا وَر َفىف َل ت    ح

هىف      قَ ي وَأري
دِ اْ َت تو  ه قُ فتا ك   ض  أ

 

 

ىفءُ   كرري  إح الررتررفررت   لرر حررنررىفب ضررَ

ستت ونزو هالءًة هطا  سأ يف لقك النتكةو فده  فاهىف هنقًةو  م ُألِ ققق فغدىفه إتىفهو فتفع الولاد ال َي نة كىفنت تقاأ وقذم نف

ْوه ضىفلتجىفهت والطابو  م قىفا  غددي   ضأ واٍب غات ىف ولق ي

تىف   اي ت ه اب  ج ل لك و  هىف ضعو   تىف ر

 

 

تىف؟  قِّ ئًتا وهسررر نحوك .ا تىفج   قد 

ىفلررٍة      طررّ  جررىفدلررك كرر  سرررحررىفضررٍة  ررَ

 

 

تىف  تنسررر ه تم . تٍة  َتى  لُ ت    ح

  

  



298 

 

 فدتىف لأ ضختسة تشت ألف دتدىفٍر فصنهىف ضام تدتأ  م قىفا  انصتم إىل أ قك واكتم هىف رأتتقققق فغدىفهو 

حد دي  ىفروح  قىفا   اأ ون صو  اأ و.اد ف يىفن هبذا الخنت تتي فجىفء ضنيا ه ضم هحتد ضم تند التقك اوأخنتين 

يندو ضم تزتد إىل ه الزتىفي قىفا حد دي سررقاتىفح ضم سرريد الحقني قىفا  سررتيت ال ىفري ضم تدي ت وا  اشررتىف  الولاد

تق وضقغ الولاَد قدوُهأ فأهت ضنتكٍة ضام تدي هجقسررأو فُتقِئت هىفء ورٍد قد ُخقِط ضتسررك  فوجأ إلاأ إىل التدتدة فُأْح ررِ

و.تفتاحو  م فتش لقولاد يف داخ  النات تىل حىففة النتكةو وضسررط لتيند ه ىفضقأ تىل حىففة النتكةو لاس هيهتىف  ىفلٌثو 

ُهْتًخ  وهجقس رج  واحدق ف ىفا لأ الحىفجب  تىف هيندو سقم تىل أهات التنهدام واجقس يف وجيء ضتيند فتأى ستتا 

ْهُت إلاك؟  ستت  م قىفا لأ  حاىفك اهلل تىف هيند! ألدري مل َوجي سالم هم خقف ال سقمو فتد تقاأ الولاد ال ضعق ف  ذا التو

يند  أأغدي هىف ح ررت أم هىف ت تتحأ أهات قىفا  اهلل أتقم وأهات التنهدامق قىفا  ذكتلك فأحننت أح أسررتع هدكق قىفا ه

 التنهدام؟ قىفا  ض  غددي 

ُب د تةو  تْ يدو تقاهم َر  هىف .اا ت

 

 

َتّداءُ    لد ت  ُب ا تْ فىفَنْواو وَر  حت  ل

فغدىفهو فتىف فتغ هدأ حت  رفع الجواري السررجفو  م ختج الولاد فأل   نفسررأ يف النتكة فغىفك فاهىف  م ختج هدهىفو  

 ٍب غات الثاىفب األوىلو  م شتب وس   هينداو  م قىفا لأ  غددي تىف هيند فىفست نقأ الجواري ضثاىف

ضعو  تىف   ممممألمممكتىف ر ا ت ه اب  ج ل  و 

 

 

تىف؟  قِّ ئتا وهسررر نحوك .ا تىفج   قد 

ىفلررة    طررّ  جررىفدلررك كرر  سرررحررىفضررة  ررَ

 

 

تىف  تنسررر ه تم . تٍة  لتى  ت    ح

أ     تَ ن ج تىفك أ َهْم د لدري  دت  ك  لو 

 

 

هىف  اأ إًذا د ق ت ُحَتٍ   هم  اَت  ك ض  و

غدىفهو وأقن  الجواري فتفيم الستتو وختج الولاد فأل   نفسأ يف النتكة فغىفك فاهىف  م ختج فقنس  اىفًضىف غات قىفا  ف 

 لقكو  م شتب وس   هينًداو  م قىفا لأ  غدديق ف ىفا  ضتىفذا تىف أهات التنهدام؟ قىفا غددي 

 ترررجرررنرررْت لرررترررىف رألررردررري

 

نجب  اررال كَنمممممْ حررِ ع الررررررررتررُ ضررْ  الررتي

ىف يف الررردار أضررركررري        واقرررفرررً

     

 

وو  قررررُ  و أرى إو الررررطرررر 

 كرررارررف لرررنررركررري ألنرررىفٍس          

 

 

ارررال؟  هرررِ وح الرررذي قررر  ترررَ  و ترررَ

 كرررقرررترررىف قرررقرررت  اطرررترررأنرررْت      

 

 

 دار رررم قرررىفلررروا  الرررتحرررارررال 

قىفا  فقتىف غدىفه ره  نفسررأ يف النتكة  م ختجو فتدوا تقاأ  اىفضأو  م شررتب وسرر   هينداو  م أقن  تقاأ الولاد ف ىفا  

أراد أح تزداد تدد التقوك حظوًة َفْقَاْكُتم أستار مق ف قت  ذلك هىف و تحتىفج أهات التنهدام إىل إتصىفئي لأ  تىف هيندو َهْم 

ضأق ف ىفا  تىف غالمو امح  إىل هينٍد تشررتة آوم دتدىفر لحصرر  لأ يف ضقده وألفي دتدىفر لدف ة طتت أق فُحِتَقْت إلاأ كقهىفو 

 «قوُحِت  تىل النتتد هم وقتأ إىل التدتدة
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اجتتع تحا  ضم .تىفد وهطاع ضم إتىفس وناع أصحىفهبمو فشتضوا أتىفًهىف لَِنىفًتىفو ف ىفا لهم تحا  »أضو الفتج أت ىف  وقىفا 

لاقة هم القاىفيل و م سرركىفرى  وتحكم! هىف صررقادىف هدذ  ال ة أتىفمو ف وهوا ضدىف حت  نصرر ق ف ىفلوا  نيمق ف ىفم هطاع فأذيح 

ىفا هطاع لقتغداة  ل دهي فصرر  ضدىفق فت دهت لصرر  هبم تقاهىف غاللة وأقىفمو  م قىفلوا  هم تت دم؟ فتدافيوا ذلكو ف 

صاللأو  م  شف تدأ وقنيقأ وقطع  سىفجدة فك سجدْي ضىفح فتجهىفو فو ب هطاع و ي  ستاوت و فقتىف  رقا ة هطاينة ضال 

 قىفا 

ىف  ولررتررىف ضرردا فررتجررهررىف جررىف ررتررً

 

 كررتأِس حررقرراررٍق ومل لرريررتررتررد 

أ  تررُ قررْ  سررررجرردُي إلرراررأ وقررنرري

 

ل  جد ا ي  السرررىف ف ت تىف  هدك  تجت

ت أض  لتية «ق ف طيوا صررالهتمو وضررحكوا وتىفدوا إىل شررتهبم  ٌت وو َفشررْ و ذا كقأو كتىف تتى ال ىفرئ اليزتزو َفشررْ

ْشت أض  لتية تسقادىف أتىفم  َس ٍّ وهتتع كتىف كىفح َف و وإح كىفح  ذا لتثاالو وذاك أدضىفو تالوة «سىفتة ل قنك»األصىلو و و ُه

 و اليىفرى النذىءقتىل أح أضىف لتية مل تكم تدحو  ذا الدح

أهىف هيىفوتة ولحوتقأ الحكم ب اإلسالم هم شورى إىل هقك ت وض فال جداا لدىف فاأو إذ إح لتك الدىفس تختىفروح 

حكىفههم ضت ء حتتتهم لهو أف رر  كثاتا هم فتض حىفكم هيام تقاهمو وإح كىفح هم التسررتطىفو التجىفدلة ضأح هيىفوتة 

سه  أت ىفو فتث  وأهثىفلأ كىفنوا تأخذوح الناية لتم تتتدوح لول سقتامو إو أح التد تىل ذلك  اتأ هم أوود م تىل الت

صحىفض  الجقا  لخالفأ هع  سوء الظم ب ذلك ال شكقاةق ول د غنت تىّل .هىفح كدت أقتب إىل  لقك الناية إنتىف    ضاية 

  تم  ذتم ت إىل ققنتىلو رض  اهلل تدهتىف نايىفو وضخىفصة ضيدهىف قتأي الكتىفضام القذتم وضيهتىف الي ىفد اليتال  األ ا

ع هيىفوتة و فجي  اإلهىفم تقاًّىف تن تتىفو ضادتىف وض«هيىفوتة ضم أض  سفاىفح ب التازاح»و« تن تتة اإلهىفم»الَيَقتام الكناتتم  

تىل التحك لاتتحدأ وتحكم تقاأو وأقىفم كقاهتىف ب هواجهة اآلخت تىل نحو و تتكم هيأ أح تقت اىف أضداق إو أح األتىفم 

دة هوقف و إذ أرلد  هيىفوتة إنسررىفنىف حقاتىف طوت  األنىفةو وسرراىفسرراىف ضىفقية فتح النالد أهىفم نور اإلسررالم قد لّطفت هم ح

سىفح هنتأ هم  شىفء الظالمو وأتز اهلل ضأ دتدأ وأهة نناأق وو توجد إن شع تدهىف غ ضواء الحق ضيدهىف ان  صتي الياوح أ فأض

خص هم أخال  ولصتفىفي وهواقفق ولست أهم هيىفوتة التقخذ أضداو والينتة ضىفلتحصقة الدهىفئاة وهىف تغقب تىل الش

تتكم أح تتسب ب أى اهتحىفح ُتْيَ د لأ ضيد أح نجتع حسدىفلأو و   كثاتةو ونس ط هدهىف هقخذهو و   ققاقةق وو ندس 

أح الحكم ب اليصررور ال دتتة كقهىف كىفح قىفئتىف تىل التورتثق  م إندىف لو فكتنىف ققاال ب األسررقوب الذى تتكم أح ندظم 

تىل أسررىفسررأ تتقاة اسررتفتىفء الجتىف ات ب الشررخص الذى سرروم تتوىل أهور م لوجدنىف األهت ب ذلك الوقت غىفتة ب 

سية هتتاهاة  شىف صيوضةو القهم إو إذا كىفنت الدولة ب حجم هدتدة )كتىف كىفح الحىفا ب انتخىفضىفي أ ادىف( و إهنتاطورتة  ال

و «و»و وهم قىفلوا  «نيم»ذ األصررواي وُتْحصررَ  هم قىفلوا  األطتام كىفح  ذا أوا تهد أ قهىف ضىفلحكمو إذ كاف لنخ

وُلدَْ   الدتىفئج سررتتيىف إىل تىفصررتة الدولة؟ وهم َ ّم مل تكم أهىفههم إو نظىفم أ   الح  والي دو و و تختقف تم نظىفم 

 أندىف كدىفاونتخىفضىفي كتىف نيتفأ اآلحق و ذا إح كىفح نظىفم اونتخىفضىفي  و الدظىفم األهث  الخىفىل هم الياوبق صررحاح 

سسأو لكم  سوا اليظام أ سق هع روك اإلسالم وكتىف وضع الت شورى حسنتىف تت نف   لو ض   الحكم ب اإلسالم 

 ال در كىفنت لأ كقتة أختىق 
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ضاد أح  ذا و تدنغ  أضدا أح تدفيدىف إىل التد ص هم شأح هيىفوتة رض  اهلل تدأو ف د قدم رغم  ذا كقأ لإلسالمو أ دىفء 

صدر الخالفة وقنقهىفو خده سية  صفحىفي هم ذ بو ف د حكم رتىفتىفه ضحقم و ىفي جقاقة ُلْكَتب ضحتوم هم نور تىل 

ولواضعو كتىف لوىل ال اىفدة اليسكتتة ب تهد الصدتقو وووتة الشىفم ب تهد تتتو وكىفح نىفجحىف ب كال اليتقام نجىفحىف 

لهىفشتاوح وضىفلتدىفسنة ف د كىفح اكناتاق ونىف اك ضشخص تتض  تدأ الصدتق والفىفرو  كالةىفو وب هادانام هختقفامق 

سوى ضام تىل وهيىفوتةو ض  تن    سالمو إو أح  ذا و تجيقدىف ن سهم تتوح الحكم هم ح هم ورا ة تم الدن  تقاأ ال أنف

سدىفي ذاكو  ش ء هم ح سدىفي  ذا ض ضدىف أندىف خقطدىف ح تىلو رغم ف   او دام كقاهتىفو أتىل  ىفهةق وهع ذلك فقو افتت

الحىفدة ضي ررىف هم هتونة هيىفوتة ود ىفئأ وأنىفلأ وقدرلأ تىل لتلاب األولوتىفي حسررب هتطقنىفي  فأضررفدىف إىل هثىفلاة تىلٍّ 

 الساىف  لكىفح لدتدىف شخص فذ لاس لأ ضتتبق 

وقد كتب توحدىف الفادا  و و و را ب نسطورى تتاق  هيىفصت لتيىفوتةو تصف حكتأ فأكد أح اليدا كىفح هستتنًّىف 

 درجة لاس لهىف هثا و وأح أحدا مل تشىف د أو تستع شائىف هث    ذا هم قن  ب تصتهو وأح السقم قد شىفو ب النالد ل

 «Justice flourished in his time, and there was great peace in the regions under 
his control. Once Mu'awya had come to the throne, the peace throughout the 
world was such that we have never heard, either from our fathers or from our 

grandparents, or seen that there had ever been any like it»  

 «(قThe Encyclopaedia of Islam»ب الطنية الجدتدة هم « Mu'awiya I»)ن ال تم هىفدة 

هيىفوتةو رغم هىف  ن تأ أح« Encyclopædia Britannica»م هم الررررر2011وب  التىفدة التخصررصررة لأ ب  

ليتض لأ هم انت ىفد كثات هم الكتىفب واليقتىفء ضسررنب لحوتقأ الحكم إىل هقك ت رروضو كىفح صررىفحب إنجىف.اي 

سالهاةو  ستطىفو أح تياد ضدىفء الدولة اإل ساةو إذ ا ساىف ش ء ب هادان  ال اىفدة الحتضاة واإلدارة ال تظاتة لتتث  قن  ك  

 ىفي الحتب هم جدتد ضد أتداء اإلسالم الت  كىفنت قد سىفدهتىف الفوض و وأح تفتح جنه

 «a person whose actual accomplishments were of great magnitude quite apart 
from partisan value judgments and interpretations. These accomplishments lay 
primarily in political and military administration, through which Mu'āwiyah was 
able to rebuild a Muslim state that had fallen into anarchy and to renew the Arab–

Muslim military offensive against unbelievers» . 

سوغأ وا دتورانت ب  سنا  الوحاد لقحفىفظ تىل « قصة الح ىفرة»حت  لورتث الحكم قد  ضأح اليىف   األهوى قد هدأ ال

ة وإن ىفذ ىف هم الصتاو والفوض  التتتلنام تىل انتخىفب خقافة لهىفو وإح ذكت أح صتاتىف قد نشب ضسنب الحكم لتىفسك الدول

 ت ب وفىفلأ رغم ذلك 

 «Thinking the hereditary principle the sole alternative to chaotic struggles for 
an elective caliphate, he declared his son Yezid heir apparent, and exacted an oath 
of fealty to him from all the realm.  Nevertheless, when Muawiya died (680), a war 

of successionrepeated the early history of his reign». 
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كتُأ ىف أخذُي َفقِ و وهىف لتاألرض هللو وأنىف خقافة اهلل  فت»أهىف هىف أورده دق األسوان  هم كالم هدسوب إىل هيىفوتة ت وا فاأ إح 

فهو كالم و تدخ  الي  و إذ كىفح هيىفوتة صحىفضاىف جقاال تيتم حدوده جادا فال تتكدأ أح ت وا هث  لقك « لقدىفس فنف ٍ  هد 

الكقتة الغتتنة الت  و لتسق هع لفكات اليتب والتسقتام ب ذلك الوقت التنكت هم لىفرتخ اإلسالم ضىفلذايو وضخىفصة لفكات 

ىفوتة كىفح تكتب الوح  والتسررىفئ  الدنوتةو ف ررال تم كونأ صررهت التسررواو إذ  و أخو أم التنهدام رهقة ضدت أض  واحد كتي

شأح التىفا وههتتأ «ق أم حنانة»سفاىفح  التكدىفة ضررر سوضة لقخقافة الينىفس  أض  جيفت التدصور ض ولسوم نتى أح الكقتة التد

سو ص  لجىف أ و لنقغ أضدا التدى الذى ضقغتأ الكقتة التد ضة إىل هيىفوتة رغم أنأ هتأخت كثاتا جدا تم هيىفوتةو وهم  م كىفنت لف

ضادأ وضام التسوا فتتة .هداة طوتقة ضتىف تتجح أح تكوح لأ ته ضتنىفدئ اإلسالم أخف هم لأ ت هيىفوتةق فكاف نصد  أح هيىفوتة 

 تتكم أح تكوح قد نطق هبذا الهتاء؟

سوان  تم تند التقك ضم هتواح كقتة سوضة إلاأ ت ىفا إنأ خطب هبىف تىل هدنت الدن و و     كذلك تد   األ واهلل »هد

و   كقتة و لدخ  الي  و ض  تصيب أح نصد  صدور «ق و تأهتن  أحد ضت وى اهلل ضيد ه ىفه   ذا إو ضتضت تد أ

أهثقهىف تم حىفكم كىففت هجتمو فتىف ضىفلدىف ضحىفكم هسررقم تىفمل ف اة هحّدث؟ ذلك أنأ و تتكم أح لوال  الحىفكَم نف تىل  سررُ

التقفا ضتث  لقك الكقتة ههتىف كىفح ب أتتىفقأ كىففتا ضىفهلل هجتتئىف تىل هحىفرهأ و تنىفىل ضخات أو ضشررت وو تنهم ضأتة قاتة 

سوضة إلاأ  ذه الكقتة  و تند التقك ضم  خق اةو القهم إو إذا كىفح هجدوًنىف أو أمحَق َضاِّم الررررُحْتقق فتىف ضىفلدىف لو كىفح التد

لف أ والحدتث السررىفضق؟ إح الحكىفم الفسرر ة اليهتة أنفسررهم لايتقوح تىفدة تىل الظهور ضتظهت هتواح الحىفكم تىفمل ا

الصررىفلحام الطىف تتمو فكاف نصررد  أح تند التقك تيكس اآلتة فُاْظِهت جحوده وفسرروقأ تىل  ذا الدحو الِفّجو و و 

التوي جي  ت ررتب تىل رأسررأ ضادهو لتىف ح ررته »اليىفمل الوروو أو الذى كىفح ورتىف ب أق  ل دتت؟ وقد ُرِوى تدأ أنأ 

ضيد  الفتج»وضم شررىفكت  الكتن و وكذلك « فواي الوفاىفي« )»وت وا  وددي أين كدت هدذ ُولِْدُي إىل توهي  ذا محىفوً 

شدة ض  التدوخ  ن ال تم « ال ساوط و و« لىفرتخ الخقفىفء»لق ىف وضم األ ات(ق ولاس  ذا كالم رج  تهدد « الكىفه »لق

  ضىفإلطىفحة ضيد أق هم تذّكته ضت وى اهلل

سم خطىف تتت ضم الخطىفب ب  صىف تىل لت ضاىفء الدتم التتس ب كتىفضأ تدأ أنأ كىفح حتت ونزا تأ  شدلأ»ول د أكد دق 

 -)دق ضرراىفء الدتم التتس/ تند التقك ضم هتواح هوّحد الدولة اليتضاة« ورتىفتتأ لواجنأ وحتصررأ تىل صررىفلح الدولة

سأ  309 /10حاىفلأ وتصته/ أتالم اليتب/ اليدد  شيتاء ب هجق شّنهوندىف ضىفألسدو »(ق كتىف ُأ ِت تدأ قولأ لنيا ال ل

واألسررُد أْضختو وضىفلنحتو والنحُت ُأَجىفجو وضىفلجن  هّتًةو والجنُ  أوتت! أوي ققتم كتىف قىفا أتتم ضم ُخَتْتم اضم فىفلك لند  

  ىفشم 

تررو هرركررىفضرردٌة وصرررروٌم        هنررىفركررُ

 

 

و صررررالٌة واقررتررتاءُ    ولرراررقرركررتررُ

أضو أمحد اليسكتى/ التصوح ب األدب(ق فهو تف   أح توصف ضأنأ ت    وقتأ ب الصالة والصوم وقتاءة ققق» ) 

الفتج »و وال ىفضرر  التدوخ  ب «فواي الوفاىفي»و والصررفدى ب «األغىفن »ال تآحق وهث  ذلك هىف أورده أضو الفتج ب 

َقّاىفي هدحأ ذاي هتة ف ىفا  و وغات م هم أح ا«ست الفصىفحة»و واضم سدىفح الخفىفج  ب «ضيد الشدة  ضم قاِس الت 

 ترريررترردا الررتررىفج فررو  هررفررتقررأ      

 

 

 تررىل جررنرراررم كررأنررأ الررذ ررب 
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 ف ىفا لأ غىفضنىف  تىف اضم قاسو لتدحدي ضىفلتىفج كأين هم اليجمو ول وا يف هصيب 

  إنررتررىف هصررريررب شرررهررىفب هررم اهلل

 

 

 لررجررقررت تررم وجررهررأ الررظررقررتررىفءُ  

 هررقرركررأ هررقررك تررزة لرراررس فرراررأ        

 

 

 وو كررنررتتررىفُء؟ جررنررتوٌي هرردررأ 

وتىل نفس  الشىفكقة تصيب تىل نفس  أح لت ن  التواتة الت  ل وا إح أضىف الينىفس السفىفك قد أل  ضأهتاء ضد  أهاة فأهت ض تقهم  

 م أح ت غطىفء كناتا ضسطأ تقاهمو وجقس فوقأو وكىفنوا و تزالوح ت طتضوحو  م شتو تأك ق و ىف    ذى التواتة كتىف أورد ىف 

أخنتين تتي تم الكتاين تم الدصت ضم تتتو تم التياطي أح أضىف الينىفس دتىف ضىفلَغَداء حام ُقتِقواو وأهت «  »غىفناأأ»أضو الفتج ب 

ِسط تقاهمو وجقس فوقأ تأك و و م ت طتضوح لحتأق فقتىف فتغ هم األك  قىفا  هىف َأْتَقُتدي أكقُت أكقًة َقط  أ دأ وو  سىفٍ  فُن ضن

وا ضأرجقهمق فُأْلُ وا يف الطتتق تقيدهم الدىفس أهواًلىف كتىف ليدو م أحاىفءق قىفا  فتأتت أطاب لدفسرري هدهىفق فقتىف فتغ قىفا  ُج  ت 

قفة و دىفك رواتىفي هخت«ق الكالب لجت ضأرجقهمو وتقاهم سررتاوتالي الَوشررْ و حت  أنتدواق  م ُحِفَتْي لهم ضئٌت فُأْلُ وا فاهىف

ُغَتر »وضم تند رضأو و« الي د الفتتد»ب كتب أختى كرررررالتفىفصررا  لتقك الواقيةو أتىف كىفح نصررانهىف هم الصررحةو هوجودة 

ضحة ضحة وُتَتر الد ىفئا الفىف صىفئص الوا لقدوتتىق تىل أح األهت  دىف إنتىف « هنىفتة األرب ب فدوح األدب»لقوطوا و و« الخ

سفىفك تتكم  سىفناة الطناياةو و و هىف و ألخا  ال شىفتت اإلن ش ء آخت تتيقق ضىفلذو  والت سوة إىل   دم تقاأ ضأى أح تتتجىفو. ال 

 حىفا هم األحواا ههتىف قا  تم قسولأ وشدلأ هع أتدائأق 

صور هدلال تىل أنأ كىفح تحكم ضىفلتفوتا اإلله  الذى تتفتأ أورضىف  سوان  تم أض  جيفت التد وضىفلتث  ت وا دق األ

ت وطأة لحب اليصررور الوسررط  إّضىفح كىفنت هتخقفة أشررد التخقف ب ناع هاىفدتم الحاىفةو وكىفنت شرريوهبىف لت.ك 

نداد اإلجتاه  الغقاا   لذي أوونىفو »اوسررت قىفدةو وتدكم ذادةو نحكتكم ضحق اهلل ا دىفس ل د أصررنحدىف لكم  هىف ال أت

الي د »ول د أورد اضم تند رضأ هثال ب كتىفب «ق وسررقطىفنأ الذي أتطىفنىفو وأنىف خقافة اهلل يف أرضررأ وحىفرسررأ تىل هىفلأ

صور ضتكة لجتى تىل « الفتتد سكم »الدحو التىفىل  خطنة خطنهىف التد ُسو ضأو َأ سقطىفح اهلّل يف أر أتهىف الدىفسو إنتىف أنىف 

ضتْوفا أو وَلْسِدتده ولأتادهو وحىفرُسأ تىل هىفلأو أتت  فاأ ضتشائتأ وإرادلأو وُأتطاأ ضإذنأو ف د َجيقدي اهلّل تقاأ ُقفالًو إذا 

شىفء َأْح تُ  ْسم َأر.اقكمو وإذا  َسُقوه يف  ذشىفء أح َتفتحدي َفَتَحدي إلتطىفئكمو وَق ا ْ ِفقدي تقاهىف َأْقَفقديق فىفرغنوا إىل الّقأ و

ْ قأ هىف َأْتَقتكم ضأ يف كتىفضأ إذ ت وا   شتتِف الذي َوَ ب لكم هم َف الاوَم أْكَتقُت لكم ِدتدَكم وألَتْتُت تقْاكْم »الاوِم ال

شىفد والصوابو وأح ُتقْ » نِْيَتتي وَرِضاُت لكم اإلسالَم دتدىف  ق «هتدي التأفة ضكَم واإلحسىفح إلاكمأح ُتَوفِّ دي لقتي

سقتدىف أنأ قىفا ذلك  وأغقب الظم أهنىف    الخطنة الت  أشىفر إلاهىف األسوان ق وهم تتتيم ب كقتىفي أض  جيفتو إذا 

فيال ومل ُتْحَت  تقاأ محالو تجده هنهدىف ضىفهلل سنحىفنأ وليىفىلو إذ تتجع ك  لوفاق ب حاىفلأ وساىفستأ إىل اهلل وحدهو جىفتال 

التىفا الذى و نأ اهلل أهة اإلسررالمو هنكدا أنأ ضحىفجة هىفسررة إىل دتوة اهلل لأ ضىفلتوفاقو إذ  و هم نفسررأ هجتد حىفرس تىل هم 

 أذكته ضتىف هت قنال هم أح تند« حىفرسررأ تىل هىفلأ»غات  ذا التوفاق وشرر ءق ولك  تطتئم ال ىفرئ إىل صررحة لوجاه  لينىفرة 

تقك الينىفرة وشررفيهىف ضتىف تدا تىل التيد  التتادو إذ كىفح الحجىفج قد أسررتم ب التقك ضم هتواح قد اسررتيت  تنىفرة شررناهة ض

تند التقك ضم هتواح هوّحد »ضدص كالهأ )انظت « فإنتىف التىفا هىفا اهللو ونحم ُخّزاُنأ»إنفىف  التىفا فأهته أح تتده إىل أصررحىفضأو 

 فتيدىف ىف أنأ تند هلل قد أل   « سقطىفح اهلل ب أرضأ»(ق أهىف 306لقدكتور ضاىفء الدتم التتس/ « حاىفلأ وتصته  -الدولة اليتضاة
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اهلل تقاأ هسنولاة الحكم ولدضات شنوح التتاةو وأح األرض الت  تحكتهىف لاست إو أرض اهللق و و هىف و تتكم أح ت ولأ 

 ة اهلل فو  ك جنىفر غشوم كىفلذى تصوره لدىف األسوان ق والخطنة كقهىف لدور هم أولهىف إىل هدتهىف ىف حوا هيد  واحد  و أح إراد

شائىفق  ذاو ولاست غىفتت  أح أجي  هم  إرادةو وأح ك  ش ء إنتىف  و هم تدده تز وتالو وأنأ  و نفسأ و تتقك هم أهت نفسأ 

التدصور هالكىف هنتأ هم الياوبو ض  غىفتت  أح أضام أح كالهأو إح صح أنأ كالهأ ح ىفو و تدا تىل هىف تتتد األسوان  أح تحّتقأ 

 ادتة وساىفساة مل تكم حكىفهدىف التسقتوح تيتفوهنىفو ض  توا   أورضىفق إتىفه هم هيىفٍح ت 

( التنرو األهتتك  Will Durantواسررتئدىفسررىف ضتنرو غتض  نورد  ذه السررطور الت  تتسررم هبىف ِوْا ُدُتوَرْنت )

تد يف سم جدكىفح الخقافة ال»و ونصهىف ب التتنة اليتضاة  «قصة الح ىفرة»صورة لذلك الخقافة الينىفس  ب كتىفضأ تم 

سىفء أو  ساتا لجتىفا الد شدتدا يف هيىفهاللأق ومل تكم أ شتةو  ستت الن سمو هقتحاىف أ األرضيامو طوت  ال ىفهةو نحاف الج

هدهدىف لقختت أو هوليىف ضىفلغدىفءو ولكدأ كىفح تدىفصت اآلداب واليقوم والفدوحو وتتتىف. ضيظام قدرلأ وحزهأ وشدة ضطشأق 

لووه لتىفلت ضتوي السررفىفكق وقد وجأ جهوده لتدظام األداة  وضف ررر   ذه الصررفىفي  نت دتىفئم أسررتة حىفكتة

الحكوهاةو وضد  هدتدة فختة  ي هدتدة ضغداد والخذ ىف تىفصتة لقدولةو وأتىفد لدظام الحكوهة والجاش يف صورلاهتىف 

 ذه  االقتام احتفظىف هبتىف إىل آخت أتىفم الدولةق وكىفح تشررتم ضدفسررأ تىل ك  إدارة يف دووب الحكوهة وتىل ناع أتتىف

اإلدارايق وأرغم التوهفام التتلشام الفىفسدتمو وهدهم أخوه نفسأو تىل أح تتدوا إىل ضات التىفا هىف اضتزوه هم أهواا 

وكىفح تتاتي جىفنب اوقتصىفدو ض  ق   الحتك الشدتدو يف إنفىف  األهواا اليىفهة حت  نفت هدأ األصدقىفءو وُأْطقِق تقاأ الدولةق 

أ ل ب  حِّ قد أنشررأ يف ضداتة حكتأ نظىفم الو.ارة الذي أخذه تم الفتسو وكىفح لأ شررأح تظام يف لىفرتخ و«ق أضي الدوانق»لشررُ

الينىفساامق وكىفح أوَا هم شغ  هدصب الو.تت يف تهده خىفلُد ضم ضتهكق وقد اضطقع ضواجب خطات يف حكم الدولةو وكىفح لأ 

لد تىل إتجىفد الدظىفم والتخىفء القذتم جد  شررأح فاتىف وقع يف أتىفم الدولة الينىفسرراة هم أحداث جسررىفمق وتت  التدصررور وخىف

 تىفرةىف  ىفروح التشادق وهىفي التدصور ضيد أح حكم النالد حكتىف صىفلحىف دام ا دتام وتشتتم سدةق وكىفح هولأ و و يف طتت أ 

( إو أح تسرقك يف حكتأ سرنا  الخاتق وقد شرت  785-775إىل هكة ألداء فتت رة الحجق ومل تكم يف وسرع اضدأ التهدي )

 «قناع التذننام إو أشد م خطتا تىل الدولة تفوه

قد التاضع هم  تدهو و و هوجود ب التج قأ اإلنجقازى لتم تت  The Story of»و ذا  و الدص ب أصرر

Civilization   » 

«The new Caliph was forty, tall, slender, bearded, dark, austere; no slave to 
woman's beauty, no friend of wine or song, but a generous patron of letters, 
sciences, and arts. A man of great ability and little scruple, by his firm 
statesmanship he established a dynasty that might else have died at al-Saffah's 
death. He gave himself sedulously to administration, built a splendid new capital at 
Baghdad, reorganized the government and the army into their lasting form, kept a 
keen eye on every department and almost every transaction, periodically forced 
corrupt officials- including his brother- to disgorge their peculations into the 
treasury, and dispensed the funds of the state with a conscientious parsimony that 

won him no friends, but the title of Father of Farthings. At the outset of his reign  
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he established on a Persian model an institution- the vizierate- which was to play 
a major role in Abbasid history. As his first vizier he appointed Khalid, son of 
Barmak; this family of Barmakids was cast for a heavy part in the Abbasid drama. 
Al-Mansur and Khalid created the order and prosperity whose full fruits were to fall 
into the lap of Harun al-Rashid. After a beneficent reign of twenty-two years al-

Mansur died on a pilgrimage to Mecca». 

فقسررفة الحكم إذح مل تكم لهىف تالقة ضىفلدتم هم قتتب أو ضيادو ض     صررتاو »وتدته  األسرروان  إىل ال وا ضأح 

سقطة والدفوذ والتىفا و  ش ء حت  لو كىفح اوتتداء تىل الكينة و دم أركىفهنىفق شتس دهوى تىل ال تتورتوح فاأ تم 

قتنىف إو  14فال تحّدْ دىف أحد تم الدولة اإلسالهاة التشادة الت  أخذي ضىفلشتتية ألح ذلك ضنسىفطة مل تحدث تىل هدى 

ققاقةو وضام ذلك تىفهىف ف طق السررناا  دىف  هىف الفت  ضام الحكم اإلسرراله  التشررادو الذى اسررتتت لسرردواي  31لفتتة 

 التىفرتخ الطوت  هم اوستنداد ضىفسم اإلسالم؟

إنأ الفت  ضام اليدا والظقمو ضام الدتت تاطاة واوستندادق إح اإلسالم الح ا   قد طنق الدتت تاطاة الحدتثة قن   

سوا  سقتامو واكتف   ملسو هيلع هللا ىلصأح تطن هىف الغتب ض توح طوتقةق ف د اهتدع الت أح تدتدب ضتم اختاىفر هم تخقفأ ب حكم الت

تتتد أح تتسرر  اإلشررىفرة أنأ تف رر  أضىف ضكت لخالفتأ دوح أح تحتم  ملسو هيلع هللا ىلصأضىف ضكت لك  تصررىل ضىفلتسررقتام ضدًو هدأ وكأنأ 

اجتتع .تتىفء التسررقتام ب سرر افة ضد  سررىفتدة  ملسو هيلع هللا ىلصالتسررقتام هم ح هم ب اختاىفر الحىفكمق وتددهىف لوب التسرروا 

ا أضىف جتتىفو ضتلتىفن  ضىفهتاىف. لداوا فاأ نواب التسقتام األهت  م انتخنولاختىفروا الخقافةق  ذا اوجتتىفو ضقغتدىف الحدتثة ا

ضكت لاتوىل الحكمق وقد أل   أضو ضكت تىل التسقتام خطنة قىفا فاهىف  تىف أتهىف الدىفسو ل د ُوّلات تقاكمو ولست ضخاتكمق 

 أطايون  هىف أطيت اهلل ورسولأق فإح تصاتهتىف فال طىفتة ىل تقاكمق 

ستور ح ا   تحدد اليالقة ضام الحىفكم والتواطدام كأف   دستور دتت تاط ق نالحا  دىف أح أضىف ضكت  ذه الخطنة ضتثىفضة د

مل ت   إنأ خقافة اهللو ومل تتحدث تم حق إله  ب الحكمو ض  أكد أنأ هجتد واحد هم الدىفسو ولاس أف ررقهمق  ذا التفهوم 

وا إىل هفهوم آخت هدىفقا تيتنت الحىفكم ه  اهلل تىل الدتت تاط  الذى  و جو ت اإلسررالم سرراسررتتت سرردواي ققاقة  م تتح

سفاىفح  األرض هللو وأنىف خقافة اهلل  فتىف أخذُي َفقِ و وهىف لتكتُأ لقدىفس فنف ٍ  هد ق وت وا أضو  األرضق فا وا هيىفوتة ضم أض  

  الذى أوونىفو وسقطىفنأجيفت التدصور الينىفس   أتهىف الدىفسو ل د أصنحدىف لكم قىفدةو وتدكم ذادة )ُحَتىفة(ق نحكتكم ضحق اهلل

الذى أتطىفنىفق وأنىف خقافة اهلل ب أرضررأ وحىفرسررأ تىل هىفلأق وت وا تندالتقك ضم هتواحو و و تخطب تىل هدنت الدن   واهلل و 

 تأهتن  أحد ضت وى اهلل ضيد ه ىفه   ذا إو ضتضت تد أق 

ضىفلحق اإلله  تيتنت التيتتضررام تقاأ كفىفًرا  ان قب التفهوم الدتت تاط  الذى تتث  جو ت اإلسررالم إىل حكم 

هتلدتم تم الدتم تجب قتقهمق ت ت ررادىف اإلنصررىفم  دىف أح نذكت ح ا تام  أّوًو أح الخقفىفء الذتم لولوا الحكم تم 

طتتق ال ت  والتناهتي كىفنوا ب أحاىفح كثاتة حكىفهىف أكفىفء أحسدوا إدارة الدولة اإلسالهاة حت  أصنحت إهنتاطورتة 

طتت تهم ب لوىل السررقطة والحفىفظ تقاهىف و تتكم ضأى حىفا اتتنىفر ىف نتوذجىف تتفق هع هنىفدئ هتتدة األطتامق لكم 

اإلسالمق  ىفناىًف  إح الصتاو الدهوى تىل السقطة مل ت تصت تىل حكىفم التسقتام ب ذلك اليصتو وإنتىف كىفح تحدث ضام 

 هقوك أوروضىف ضدفس الطتت ة هم أج  انتزاو اليتوش والتحىففظة تقاهىفق 
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  أح الغتضاام اآلح تيتنتوح  ذه الصتاتىفي الدهوتة هتحقة كىفح و ضد هم اجتاىف. ىف هم أج  الوصوا إىل الدتت تاطاةو الفت

شتتية  ستيىفدة نظىفم الخالفة اإلسالهاةو وتزتم أهنىف كىفنت تىفدلة لتنع  سقتام هم تدتو إىل ا ضادتىف هىف .اا ضاددىف نحم اليتب والت

صتاو ال سالم اهللق إح التىفرتخ الت اب لق شتتية اإل شور وهيتومو و و أضيد هىف تكوح تم  سالهاة هد س  ب الدولة اإل ساىف

الح ا اةق وقد احتتي ب  ذه الدتوة الغتتنة إىل اسررتيىفدة الخالفة اإلسررالهاة فوجدي هم تتحتسرروح لهىف نوتام هم الدىفس  

ة تضوا هم رؤتة الح ا ة ألح تواطفهم الدتداوه وهتؤوا التىفرتخ اإلساله  هم أسىفسأو أو أهنم قتؤضيا التسقتام الذتم مل ت ت

قد غقنت تقاهم فأصنحوا ضىفإلضىففة إىل ل دتس اإلسالم ت دسوح التىفرتخ اإلساله  نفسأو وتحىفولوح إتىفدة لخاقأ ضتىف لاس 

لدتداة افاأق أهىف الفتتق اآلخت هم التدىفدتم ضىفلخالفة فهم أت ىفء نىفتىفي اإلسالم الساىفس  الذتم تقينوح تىل تواطف النسطىفء 

هم أج  أح تصقوا إىل السقطة ضأى طتت ةق و م تخاتونك تىفدة ضام طتت ام  إهىف أح لوافق تىل صورهتم الخاىفلاة تم الخالفةو 

وإهىف أح تتهتوك ضأنك تقتىفن  تدو اإلسالمق إهىف أح لسىفتد م تىل الوصوا إىل الحكم تم طتتق نشت أكىفذتب وضالوي تم 

ساف التكفات  سىفواةق التىفرتخو وإو فإح  سالم اليدا والحتتة والت ساهووح ضأ تىل تد ك ب أى لحظةق جو ت اإل ب أتدتهم 

و ذا الجو ت لح ق لفتتة قصاتة تددهىف لم األخذ ضتنىفدئ الدتت تاطاةق أهىف ض اة لىفرتخ الحكم اإلساله  فال وجود فاأ لتنىفدئ 

 ة حت  ولو ُضِتَضت الكينة وهتدهت أركىفهنىفق  ذه الح ا أو ُهثُ  نناقةو وإنتىف  و صتاو دهوى تىل السقطة تستنىفك فاأ ك  ش ء

صور ذ داة قد  شادة فقم تختج تم كونأ هحىفولة لتألاف  سي  إلنتىفج لىفرتخ خاىفىل لقخالفة اإلسالهاة الت شئدىف أم أضادىفق أهىف ال

ستفىفنتس  صفهىف الكىفلب اإلسنىفن  الكنات هاجا  دى  شهاتة  بلكوح ناقة لكدهىف ل سف غات ح ا اة كتقك الت  و صتأ ال  ق

حاث تياش النط  اليجو. ب التىفضرر  هسررتغتقىف ب قتاءة الكتب ال دتتة حت  لسررتند ضأ التغنة ب أح تكوح « دوح كاخولأ»

سافو  م تتخا  أح طواحام الهواء جاوش األتداءو فاهجم  شق ال سىفح فاتلدى الدرو وتتت سىف ضيد أح ان    .هم الفت فىفر

 «ق تقاهم لاهزههم

اس لهذا هم هيد  إو أح اإلسالم  و  ذا الو م السخاف الذى كىفح تياش فاأ دوح كاشوي هستغتقىف والحق أنأ ل

لتىفم اوستغتا  دوح أح تتدنأ إىل أنأ و مو ض  وو م سخافق فه  اإلسالم و م سخاف غات قىفض  لقتح اق والتدفاذ؟ 

ّ  ضيده أضدا   فقم أنزلأ اهلل؟ ومل اختىفر لأ نناأ هحتدا؟ ومل قىفا سررادنىف هحتد إنأ قد لتك فادىف هىف إح لتسرركدىف ضأ فقم َن ررِ

كتىفب اهلل وسدتأو دوح أح تفت  ضام الينىفدة وضام الساىفسة واوقتصىفد واوجتتىفوو إذ لشت  نصوك ال تآح والحدتث 

سوان ق  ستأ هحتد ضم تند اهلل و تالء األ سب؟ ووحا أح ا سجد فح صت تىل الينىفدة والت ك   ذه األهور وو ل ت

سوى كىفلب ونحم ن سادنىف األسوان و فدحم ننهم ضأح األوا نن و أهىف الثىفن  فقاس  صد   سادنىف هحتداو وو ن صد  

لتواتتام هتتتىفح ا تتىفهىف غتتنىف ضىفلشررذوذ الجدسرر و وهم التسررتحا  أح ننهم هبذا ونكّذب ذاكو وإو ف    تىل الدناىف 

 السالمق

ة ق الوحاد لقده ة  و لطناق هنىفدئ اإلسالم الح ا اة  الحتتالطتت»ولكددىف نت   هع دق األسوان  فدُْقِفاأ ت وا إح 

سىفوى فاهىف التواطدوح نايىف أهىفم ال ىفنوحو ضغا  سىفواةق و ذه لم لتح ق إو ضإقىفهة الدولة التدناة الت  تت واليدا والت

 الم ىفدئ اإلسنا و نا  جدا! ولكم    ت وا التسقتوح شائىف غات  ذا؟    ب هن«ق الدظت تم الدتم والجدس والقوح
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سوان  تدطقق هم ه دهة رائية  شكقة    أح دق األ شكقة؟ الت سالهاة؟ إذح فتىف الت هىف تتاز ضام هواطد  الدولة اإل

وح ا اة ونناقة وسررىفهاةو إو أنأ سررتتىفح هىف تتوغ هدك تدد أوا هديطف فال لجده إىل جىفننكق تىف رج  تىف طابو أنت 

تقاهىفق تظام! ول وا أت ررىف إح السررنا  الوحاد لقت دم والدهوض  و ل وا إح اإلسررالم قد سررنق الدتت تاطاة ولفو  

سنق الدتت تاطاة ولفو  تقاهىفو فقم ضىفهلل تقاكو وتقادىف نحم أت ىف  النىفو طتتق الدتت تاطاةق تظام جداق لكم إذا كىفح تددنىف هىف 

ىف ضسررالسررة هم الت دهة الت  هيكو نتتك الذى  و خاتو ونتوك لقذى  و أدن ؟ فىفنظتو أتهىف ال ىفرئ الكتتمو كاف أه رر  أن

وضرريهىف  و ضدفسررأ إىل الدتاجة التدط اة الت  و تتكم أح لندى  ذه الت دهة إو إلاهىفو تىل حام تتوغ  و هم الطتتق الذى 

لندى إلاأ لقك الت دهة إىل طتتق آخت لاس لأ هبىف تالقة؟ إنأ التوغىفح هع سنق اإلصتار والتتصدق واألهت هم الوضوك ضتكىفح 

 تحتىفج إىل كثات كالمق ضحاث و 

سا وا إح الخالفة اإلسالهاة مل لقتزم ضىفإلسالم ضتىفلىفق ولسوم أرتحأ وأرتح نفس  هيأ وأسّقم ضتىف تزتتأ رغم أح التىفرتخ 

تكّذضأ لكذتنىفو وأقوا  دتدىف تىف أخ  هم الخالفةو ليدة اهلل تىل خالفٍة ضىفلصفة الت  وستتَهىف هبىفو وليىفا إىل هنىفدئ اإلسالمو الت  

اِّد نظىفم حكتدىف تقاهىفو ولاس ل  وا أنت ضيظتة لسررىفنك إهنىف هنىفدئ تظاتة وإهنىف    الت  لكف  لدىف الت دم والدهوضو وْلدُشررّ

كتىف كىفح تحقو إلستىفتا  تس أح تست  نفسأ « ض دونسو كتفسو جتجات»شتطىف أح نستاهىف  خالفةو ض  تتكددىف أح نستاهىف  

هنىف أح لياد لوحاد الدوا اإلسررالهاة ضدو هم  ذا التشررتذم الذى نيىفن  هم ب ضيا أفالهأو تالوة تىل أح الخالفة هم شررأ

شررتورهق ولاس شررتطىف أح تكوح نظىفم الخالفة  و ذاي الدظىفم ال دتمو فهدىفك صررور كثاتة تتكم أح لأخذ ىف لقك الوحدة 

كوح تجتضةو الت  و ضد أح تالتنتغىفةق والتهم أح لكوح لدتدىف التغنة والهتة والطتوك والدفس الطوت  والصررنت تىل ألواء ال

ضيا  تىفر ىف هتتتا غىفتة التتارةق فتىف رأتك أتهىف ال ىفرئ الكتتم؟ ألاسررت  ذهو تىف تزتزى ال ىفرئ و    الدتاجة الت  لقزم هم 

 الت دهة الت  انطقق هدهىف دق تالء األسوان ؟ فقم حىفد تدهىف إذحو وتصت تىل أح تحاد تدهىف دائتىف؟

م التسقم لم تختج تىل هنىفدئ اإلسالم؟ وسوم أقوا لأ ضدورى  وهم ت تم سا وا  وهم ت تم لدىف أح الحىفك

لدىف أح الحىفكمو أى حىفكمو لم تختج تىل هنىفدئ الدظىفم الذى ل تتحأ أنت؟ الواقع أنأ لاس  دىفك أى ضررتىفح إو َوْتُ  

وهحىفضررتال  إح األهة واسررتيداد ىف لقد ررىفا هم أج  اكتسررىفب ح وقهىف والحفىفظ تقاهىفق ودائتىف هىف أقوا ب كتىفضىفل  

سخ  سقتام ب الفتتة التىفرتخاة الحىفلاة  م ضوجأ تىفم أو ست ب الحكىفم ضىفلدرجة األوىل رغم أح حكىفم الت شكقة لا الت

ست ىفهة الحىفكم وطهىفرلأو وإو فتىف  صقحة ب ا صىفحنة الت شيوب     شيوبو إذ ال شكقة ب ال حكىفم األرضو ض  الت

أخذ تىل تده كقتىف شىفم هدأ انحتافىف أو رغنة ب اونحتام؟ التصقحة هصقحة الحىفكم ب أح ت ف لأ شينأ ضىفلتتصىفد وت

شيب  ستوىل الحىفكم تىل أهواا ال سوم ت شيب لقحىفكم الحن  تىل الغىفرب فق شيبو ألنأ لو لتك ال صقحة لق ك  الت

ىف  سررّ وتهادأ وت ررتضأ وتيت قأ وتيذضأ وتتسررخ ت ادلأ وتسررّقم أ.هة الدولة إىل األتداء وتجتع حولأ الُيّهىفر والفُ 

سوء اليذاب وُتُتوهنىف  سوهوح األهة  سىفدتام والكذاضام فا ساس وال صوك وال تقة والجوا شواذ والق وال وادتم وال

الدجوم ب تز الظهتو فتستغاثو وهىف هم هغاثق فإذا مل تتدنأ الشيب إىل ح وقأ وتدافع تم هصىفلحأ وَتُكْم تىل استيداد 

ش ءق ض  إند  أل.تد تىل ذلك  دائم لقتدىففحة تدهىف والثورة تىل أى حىفكم ح ات سأ خاىفنتأو فال أه  ب أى  سوا لأ نف ل

 فأقوا  لو افتتضدىف أح َهَقًكىف نزا لاحكم أهة هم األهمو  م وجد أح  ذه األهة و لنىفىل ضتتاقنتأو ض  لتتاه  تىل قدهاأ 
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تام هىف إىل التألأ واونح) ذا إح كىفح تدد ىف دم( فقسرروم تدته  ضأ األهت هي« ضىفلتوكو ضىفلدم»هتتف ضحاىفلأ ولفّدتأ 

واوسررتنداد هبىف وقهت ىف وإذولهىف إذوو لاس ضيده إذواق أرتد أح أقوا إح  ذه    ال ررتىفنة الوحادةق و ذا  و هىف 

 ت ولأ اإلسالمو وضغاته و أه  وو ضتىفحق

سالهاام وو ا يتقوح لذتم توب نفس اولجىفه ت وا دق هحتد أمحد خقف اهللو و و ضك  لأكاد لاس هم الكتىفب اإل

هفىف ام الدولة الدتداة والدولة التدناة هفىف ام ساىفساة قدتتة هيتوفة ألنأ ب »تىل إتىفدة نظىفم الخالفة اإلسالهاة ضتىفلىف  

التىفرتخ ال دتم كىفح التقوك تحكتوح ضىفلحق  اإلله و أى تستتدوح سقطتهم هم اهلل سواء أكىفح  ذا اوستتداد ح ا ًة 

الشيوب لستطاع أح ل تر  أصنحتأح جىفءي توم أح أصنحت األهة هصدر السقطىفيو وتوم  أم ادتىفءق والدولة التدناة

شيب إْح ح ا ًة وإِح ادتىفًءق وذلك أح  سقطتهىف هم ال ستتد  صات ىفق فىفلفت  إذح ضام الدولتام أح الدولة الدتداة    الت  ل ه

إذح ادتىفء ب الدولة الدتداةو وادتىفء ب  دىفك دتكتىفلورا تحكم الدىفس ضىفسررم الشرريبو ولكدأ تحكتهم حكتىف هطق ىفق فهدىفك 

دتم/ التطتم ضىفسررم ال -اليقتىفناة -)األتتىفا الكىفهقة لقدكتور فتج فودة/ الدولة الدتداة والدولة التدناة« ً الدولة التدناة

 (ق16 -15ضدوح نىفشت أو لىفرتخ/ 

سقتامو فه  أجدهتم نفي سىفهتىف وأنظتتهىف ضالد الت س ِست  ذلك أحول د دخقت الدتت تاطاة ضك  هن  ىف؟ أضدا واهللق و

الشرريوب مل لكم هتتم ضىفلدفىفو تم هصررىفلحهىف وهدع الحكىفم الظقتة هم اجتاىفا  ذه التصررىفلحو ض  كىفنت لخدع لهم 

الشرريوب تىل جالدتهىف ضيد تأسو فىفلتتجّو أح لسررتتت تىل ت ظتهىف واتتزا. ىف ضدفسررهىف ولتليب هدهمق واآلحو وقد  ىفري 

تىفك ألى وغد لئام أح تخدتهىف فاص  إىل السقطة وتدّك  هبىفو وإو استح ت هىف سوم تصانهىف وحتصهىف تىل كتاهتهىف وتدم الس

شد الحكىفم جهال  سهىفق وإح حكىفم التسقتام تتوهىف لهم أ هم الهواح واإلذوا وال تب والتيذتبو وو لقوهم حادئذ إو نف

ستندادا رغم ك   ذه التنسسىفي واألنظتة الدتت تاطاة الت  نتا ىف سنب  و  ولخقفىف وا سنب؟ ال هم حولدىف ب ك  هكىفحق وال

 التجىفرى!  أح الشيب كىفح نىفئتىف ب اليس و أو كتىف أقوا دائتىف  ب

ض  إند  ألقوا لطالض  وأصرردقىفئ  اآلح ضيد أح نجحت الثورة التصررتتة نجىفحىف تجانىف ب د ورة نظىفم حسررد  

ح لتقو ىف الثورة الكنتى )جتتىف تىل قوا هنىفرك  إح الشرريب إذا مل تفهم أح هىف حدث لاس سرروى  ورة صررغتى و ضد أ

سوا اليظام   صغت إىل الجهىفد األكنت»الت سوم تيود «( رجيدىف هم الجهىفد األ سوم ليود الحىفا إىل هىف كدىف تقاأو و فق

صأ ضىفل تورةو ض  ضدظىفهأ وروحأ تىل أق  ل دتتق  شخ سوأ هم ذى قن و لاس ض سد  هنىفرك هم جدتدو وتىل نحو أ ح

شىفرو ونكته ال تاءة واليقم والتفكات ونتقذذ ضىفلختوج تىل الدظىفم وننغا اإلل ىفح ونن ت فإذا هققدىف نته  ضىفل  تىفهة ب ال

ال نح تىل الجتىفا وو نتات  أصرروا الذو  التاق  ب كالهدىف ولصررتفىفلدىف وو هنتم ضىفإلضداو وو ضىفليت  واإلنتىفج وو 

الكالم والجدااو ولتكدىف الحىفكم تصرردع ضدىف هىف نتوقف تم ال ررجة الت  لصررم اآلذاح ب ك  هكىفح وو نكف تم كثتة 

تشررىفء دوح أح نفتهقأ ض  دوح أح نسررح أ سررح ىف إذا مل تتتو تتىف نأخذه تقاأ وندهىفه تدأو فقم لدفيدىف الثورة الت  لتت 

 ضَشْتَوى ن اتق 
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دتم نو ذه ضيا هم الدصوك الت  لستحث التسقتام إىل الحفىفظ تىل هصىفلحهم وح وقهم وتدم لتك الظقتة والتست

والحكىفم التجتهام تتحكتوح ب هصىفئت م وتستقوهنم وت تقوهنم وتخونوهنم وتسقتوح ه ىفدتت م إىل أتدائهم ل ىفء 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ژ   هسىفتدهتم تىل الن ىفء ب كتس  السقطةو ليدة اهلل تقاهم  قىفا اهلل ليىفىل

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ ق [159  تاحآا تت]  ژ ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ق [104  آا تتتاح]  ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ژ  ژڄ    ڄ  ڃ  

  احآا تتت]  ژٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ قوهم صفىفي التنهدام الدىفجام أهنم  م [110

 ق [38  الشورى]  ژ

وتورد ال تآح الكتتم قصة هوس  وفتتوح وسحتلأ وإتتىفهنم ضتىف جىفء ضأ نن  اهلل وصتود م ب وجأ هتدتداي فتتوح 

و الدخ  ك  لكوح لقك ال صة تنتة تتيقم هدهىف التنهدوح ولحّتقهم ضإتتىفٍح وتزٍم و تتزتزو لصقاب التستند لهم ب جذو

لقحظة ههتىف كىفنت  وجوب الوقوم ب وجأ الظقم واوستنداد والطغاىفح وهصىفدرة الحتتىفي وتدم التهىفوح ب ذلك ولو

ے        ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے ژ الت حاىفيق ت وا سنحىفنأ وليىفىل لتوس  و ىفروح  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى     ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  

مح  جخ  حخ    ىئ  يئ  جب  حب            خب   مب  ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  مخ      جس  حس   

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ      گ    گ  گ  ڳ  ڳ     

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  حب   جب  

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           

ڳ   ڱڱ  ڱ    ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ

ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  

 -43  طأ]  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      

  ق [72
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سهم    »ملسو هيلع هللا ىلصوقىفا رسوا اهلل  ستائا  يف التيىفصي هنتهم تقتىفؤ م فقم تدتهواو فجىفلسو م يف هجىفل لتىف وقيت ضدو إ

سالمق و س  اضم هتتم تقاهتىف ال سىفح داود وتا شىفرضو مو ف تب اهلل ققوب ضي هم ضنيا وليدهم تىل ل واكقو م و

ْوا وكىفنوا تيتدوح» و وكىفح هتكئىفو ف ىفا  و والذي نفسرري ضاده حت  ملسو هيلع هللا ىلصقىفا  فجقس رسرروا اهلل «ق ذلك ضتىف َتصررَ

أ تىل كال واهلل لتأُهُتحي ضىفلتيتوم و»و ويف رواتة  «َلْأطِتو م َأْطًتا لَتدَْهُوحي تم التدكت ولتأُخُذحي تىل َتَدِي الظىفمل ولَتْأطُِتني

صتا أو لا تضمي اهلل ض قوب ضي كم تىل ضيا  م لاقيدديكم كتىف ليدهم ِصُتنيأ تىل الحق ق أف   ق »«الحق َأْطًتا أو لَتْ 

سقطىفٍح جىفئت شهادو وَهمْ «ق »الجهىفد كقتُة تدٍا تدد  شهادو وَهْم ُقتِ  دوح  َهْم ُقتِ  دوح هىفلأ فهو  سأ فهو  ُقتِ  دوح نف

أف   شهداء أهتي «ق »أخاأ فهو شهادو وَهْم ُقتِ  دوح جىفره فهو شهادو واآلهت ضىفلتيتوم والدىف ي تم التدكت شهاد

 رجٌ  قىفم إىل إهىفٍم جىفئٍت فأهته ضىفلتيتوم وهنىفه تم التدكتو ف تقأ تىل ذلكق فذلك الشررهاد  هدزلتأ يف الجدة ضام محزة

شهدهو فإنأ و ت ّتب هم أج  وو تنىفتد هم ر.  «ق »وجيفت أو و تتديمي أحَدكم  انُة الدىفس أح ت وا الحق إذا رآه أو 

ت ضيظام قىفا صىل  اهلل تقاأ وسقم ( تصنح تىل ك  هِاَسٍم هم اإلنسىفح صالةق ف ىفا رج  هم «ق »)أح ت وا ضحق أو تذكِّ

تيتوم صالٌةو وَنْهٌي تم التدكت صالٌةق وإحي َحْتالً تم ال ياف صالةو وإح ك  ال وم  وهم تطاق  ذا؟ ف ىفا  َأْهٌت ضىفل

َتَهُتوا تىل سررفادة  «ق  »خطوة تخطو ىف أحدكم إىل صررالٍة صررالةٌ  َهَثُ  ال ىفئم تىل حدود اهلل والواقع فاهىف كَتَثِ  قوم اسررْ

ْوا هم التىفء هتوا تىل َهْم فوقهمو ف ىفلوا  لو فأصىفب ضي هم أتال ىفو وضي هم أسفقهىفو فكىفح الذتم يف أسفقهىف إذا اْسَت َ 

أنيىف ختقدىف يف نصاندىف َخْتًقىفو ومل ننذ َهْم فوقدىفق فإح تتتكو م وهىف أرادوا  قكوا نايىفو وإح أخذوا تىل أتدتهم َنَجْوا وَنَجْوا 

 «ق نايىف

 فىفح أحسرردُت فأتادوينو وإح أسررأُي أتهىف الدىفسو فإين قد ُولِّاُت تقاكمو ولسررت ضخاتكم  »وقىفا أضو ضكت رضرري اهلل تدأ  

هوين ض  اهلل تدأ  الق اهللق ف ىفا رج  هتم ح ت ذلك التجقس  أل وا ألهات «ق »فَ وِّ قىفا رج  لقخقافة تتت ضم الخطىفب ر

«ق قهىف هدكمنالتنهدام  الق اهلل؟ فأجىفضأ تتت رضرر  اهلل تدأ  َدْتأ َتُ ْقهىفو فال خات فاكم إذا مل ل ولو ىف لدىفو وو خات فادىف إذا مل ن 

وقف تتت تخطب الدىفس وتقاأ  وب طوت  ف ىفا  أتهىف الدىفسو اسررتيوا َوُتواق ف ىفا سررقتىفح الفىفرسرري  واهلل و نسررتع وو »

سقتىفحق ف  ُسدىف  وضىفق ف ىفا تتت وضدأ تند اهلل  تىف تند اهللو ُقْم َأِجْب  سقتىفح؟ قىفا  لقنس  وضامو وُلْقنِ ا ىفنييق ف ىفا تتت  ولَِم تىف 

إّح أضي رج  طوت و فأخذ  وضي الذي  و قستي هع التسقتام ووصقأ ضثوضأق ف ىفا سقتىفح  اآلح ُقْ  تىف أهات التنهدام تند اهلل  

ْسَتْعو وْأُهْت ُنطِعْ  قىفا تتت هتة تىل التدنت لقدىفس  هىف أنتم فىفتقوح لو ِحْدُي تىل الطتتق  كذا؟ وَحَتَم تدهق ف ىفم رج  هم «ق »َن

  واهلل لو ِحْدَي تم الطتتق  كذا لُ ْقدىف ضىفلسرراوم  كذاق ف ىفا تتت  الحتد هللو الذي جي  يف آخت الدىفس وسررَ ي سررافأ وقىفا

َهدي تىل التدنت ضت قا  ههور الدسررىفءو ف ىفهت اهتأة هم آخت التسررجد  طىفلب تتت«ق»رتاتي َهْم لو ِحْدُي تىل الطتتق َقوي

ق ف ىفا تتت  أصررىفضت ژ ڀ  ڀپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ژ ف ىفلت  تىف أهات التنهدامو إّح اهلل ت وا  

 «قاهتأةو وأخطأ تتت

شيىفر  و نفسأ هىف ققدىفه هتارا ب «ق الدتت تاطاة    الح »وتختتم دق األسوان  ه ىفلأ هنكدا أح  ولي اندىف تىل  ذا ال

 ذا التدو إذ لاسررت الينتة ب الدتت تاطاة ب حد ذاهتىفو ألح الدتت تاطاة لاسررت سرروى نصرروك و لتح ق هم لق ىفء 

 ا خطتا وؤو ض  و ضد لهىف هم نىفس تنهدوح هبىف وتجتهدوح ب لطنا هىف وو َتدُوح لحظة ب الدفىفو تدهىف إذا هىف شىفنفسهىف
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تحد  هبىف ض  تكونوح تىل اسررتيداد لىفم لقتوي ب سررناقهىفق لكم نيود فد وا  هىف دام اإلسررالمو كتىف قىفا تالء 

م تك اإلسالم ونأخذ ضىفلدتت تاطاة؟ وفو  ذلك فىفإلسالاألسوان   و نفسأو قد سنق الدتت تاطاة ولفو  تقاهىف فقَِم نت

ستحثىف ىف إىل أح ُنْن ِت اإلسالم تىل الدتت تاطاةو إذ نجد  ستحثدىف ا سنب آخت ت  و دتددىفو والدتت تاطاة نتىفج غتض و و ذا 

ح التنياة افاأ شررخصرراتدىف وهىفضررادىف ولطقيىفلدىفو وُنْتضررِ  ضأ رضدىف ونتتح ضأ ضررتىفئتنىف ونح ق هم خاللأ ذالدىف ضدو هم  و

والذتقاة الت  تتتد فتتق هدىف أح نتضرر  هبىف وندظت إلاهىف ضوصررفهىف غىفتة التد ق كتىف أح اإلسررالم  و دتم اهلل الحقو و ذا 

كفا  ضأح تجي  لحتسرردىف لتنىفدئأ أقوى هم لحسررتدىف لتنىفدئ الدتت تاطاة التسررتوردة هم الغتبو الذى أذلدىف واحت  

 والدىف وكتاهتدىفق أوطىفندىف واتتدى تقادىف وتىل نسىفئدىف وأه

سواءق و و لاس ولاد الاوم  صقحاهىف ونىف ات ىف تىل ال ستيىفدة نظىفم الخالفة  و هطقب األهة أنع  ه وو ندس أح ا

س  التجقس  ج لقفو. ضكتا سذي شام الذتم تيتقوح تىل خداو ال سة النكىف سىف حت  ت وا ال ىفئقوح إنأ هطقب فتتق هم ال

أوائ  التضع الثىفن  هم ال تح النىفئد ت اب إلغىفء الخدزتت هصررطف  كتىفا لأ ب  الداىفض  ورئىفسررة الجتهورتةو ض  تيود إىل

هىف رهز تز م  اأ الخالفةو إذ تتوح فا لذى ليود ف تىفرتخق وهدذ ذلك الوقت والتسررقتوح تتطقيوح إىل الاوم ا ذلك ال

ثت سطورة فتىف أكوهجد م واليتوة الو    الت  لحتاهم هم التهىففت وال يف وال اىفوق وحت  لو كىفنت الخالفة أ

األسىفطات ب لىفرتخ الدوا واألهم وأنفع هىف أدلأ لتقك األهم والشيوب! فتىف ضىفلدىفو والخالفة لاست أسطورةو ض  هطقنىف 

 هقحىفو وجدواه هتىف و تختقف تقاأ تىفقالح؟ 

سية التقية حت  لتنقغ أح لكوح قىفرةو ف ال تم أهنىف ل  تددا  م م  ىف    ذى الووتىفي التتحدة دولة الحىفدتة وا

تدة دواق وكىفح  هىف إىل  هىف ولحوتق فىفيق ولو جتي تىل رأى دق األسرروان  لوجب لفتات هتدوتىف هم األجدىفس والث ىف

تدة شرريوب وأهم و  ىففىفي ولغىفيو وكىفح قوتىف ضىفلحىفد  ذه الشرريوب واألهمق وحام لتز  اولحىفد السرروفاات  تتكوح هم 

ة خىفصة ضأو ومل تيد ألى هدهىف ذاي ال وة الت  كىفنت لاللحىفد ضيف ك  شيب هم لقك الشيوب الت  صىفر ك  هدهىف تشك  دول

السرروفاات  الكناتق وأهىفهدىف أورضىفو الت  تتضط ضام دولهىف اولحىفد األورض  والسررو  األورضاة التشررتتكة واليتقة التىفلاة الواحدة 

شك أح ب  ذا خاتا  شاتةققق و كذاق وو  أهثىفلدىف كثاتا ل ورضاام نغنطهم نحم ووحتتة التد   فاتىف ضادهىف دوح الحىفجة إىل أتة لىف

تقاأق فقَِم ُتَتاد لدىف نحم أح نن   دوح خالفة لجتيدىف تىل ققب نظىفم واحد؟ لتى هىف الذى تتتده كىفر و الخالفة اإلسررالهاة 

أ؟ تضىفل نط؟ أتتتدوح أح نظ  ضيفىفء هتزقام تطتع فادىف الصغات والكناتو ولدوسدىف األقدام وو تيت  أحد لدىف حسىفضىف؟ لكم ل

 وألى سنب ذلك القدد ب النغا لقخالفة ولك  هىف تتيقق هبىف؟ أ و  أر ضىفئت؟ فتىف سننأ؟ 

َأُلَتى لهذا تالقة ضتىف نسررتيأ ب الي ود األخاتة هم التهىفوتس التجتهام هم أح التسررقتامو الذتم  م أصررحىفب 

صتو وتجب أح ُتْخَتجوا هدهىف إختاجىف إىل  صقاوحو أغتاب طىفرئوح تىل ه ستاأ  نوء الخدىف.تت  النالد األ  جزتتة»هىف ت

تتدىفوا دق األسوان   ذا الهوس اإلجتاه  ضتىف تف حأ وتف ح أصحىفضأ؟ أم التطقوب ف ط  و ؟ أمل تكم تدنغ  أح «التياز

رأس الخالفة وهدىف  ة ك  هىف هم شأنأ أح ت وى ت د التسقتام؟  ذا  و التاداح لتم أراد أح تخدم الدتت تاطاة ح ىفق أهىف 

شد سىفًءو وضك  وضوك أح لواذ هت ستتيوح هتارا ولكتاراو وصنىفحىف وه ق  الدتت تاطاة ضىفلصتت ض  ضىفلنكم والختس و م ت

األهة الت  تدتتوح إلاهىف أهة طىفرئة تدنغ  أح ُلْطَتد هم النالد حت  تخقو وجههىف لقختسة ب التىفئة الذتم لاسوا كقهم هصتتام ض  

  والشذوذق ال قا  ف ط هدهم فهو أهت تجاب شدتد الغتاضة 
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أهىف هىف تزتتأ دق األسوان  هم أح دولة الخالفة هم شأهنىف الت ااق تىل الحتتىفي واهتىفم هم تختج تقاهىف ضىفلكفتو فىفلتد تقاأ 

أنأ تيتم جادا أو أحد ب اإلسالم هيصومو ض  نحم كقدىف ضشت نصاب ونخطئق ول د كىفح الصحىفضة تتاجيوح التسوا ب ك  

ىف تثنت أنأ صوابو وتتجع تتىف كىفح ضسنا  تتقأ حام تتنام لأ أنأ و توص  إىل التتادق ض   ىف  و أهت هم أهور دناىف م فاأخذ ضت

ذا األسوان  نفسأ تتى هيدىف كاف أح شاخ األ. ت والتفت  و تسقتىفح هم سهىفم الد د لدهىفا تقاهتىف هم ك  جىفنبو وتكىفد أو 

 تتض  تدهتىف أحد حت  ب أهور الدتم والشتتيةق 

ست شكقة لا سىفئهم الدتداام وتدحدوح تىل أقداههم ت نقوهنىف وو  فىفلت صتة رؤ تددنىف ض  تدد غاتنىف هتم تنهدوح ضي

سود هم ال طتاح لدرجة  صاته أ صغاتة أو كناتةو ف ال تم الختوج تقاهمو وإو كىفح ه تجتؤ أحد تىل هخىفلفتهم ب 

ر ب حت  لو دار أ قأ ضجثتأ تىل دوأنأو حام تتويو و تجد هم تحم تقاأ وتصررىل لأو ض  تتتكونأ تتوي هاتة الكال

تنىفدهتم دارا داراق وتالوة تىل ذلك فإح رؤسررىفء م الدتداام الذتم ُتْفَتَتضو ضدص دتدهم نفسررأو أو تتدخقوا ب أهور 

الدناىف والساىفسة ولداضات قاصت تتىفرسوح ال اصتة ذاهتىف ضك  لوحشهىف وإجتاههىف واستنداد ىف وتسفهىفق ولو ضدا لهم أح 

ألنىفتهم تم التدفس إو هم فتحة أنف واحدةو وب سررىفتىفي هيقوهة هم الدهىفر و تيدوهنىفو ولتزم أولئك األلنىفو َتدَْهْوا 

ضتىف َتدَْهْوَنهم تدأ رغم سررخفأ ولدطيأ وليذتنأ لهم ولحوتقأ حاىفهتم إىل جحام و تطىف ق وو تسررتطاع أحد هم ألنىفتهم 

شيةو فىف صانهم ال ت و ب الوقلخطف أح تتحوا إىل دتم آختو وإو كىفنت تىفقنتأ ض سىفءو أهىف التجىفا فد سجم تدتظت الد ت وال

صت  سقتىفي أح تتد سقتام والت صىفدرة حتتة التيت د رغم أح هم تتتد هم الت سقتوح واإلسالم ضىفإلر ىفب وه الذى ُتتيَهم الت

 صرريىفلاك تجتؤ تىل أح تنتضشفإنأ تفي  ذلك ضحتتة لىفهة و تتاجيأ أحد ب قتارهق وهع  ذا كقأ و لجد أحدا هم التفىفلاك ال

ضيادأ ب وجأ أى هم  نوء الجالدتم الذتم تتكنوح النشررت ركوهبم لقدواب وتذلوهنم ضىفسررم الدتمو ض  لتى أولئك التفىفلاك 

الصيىفلاك وقد صىفروا تتاىفنىف و تنصتوحو وطتشىف و تستيوحو وضكتىف و تدط وحو وأصدىفهىف و تشيتوحو ووقحام هيدىف نحم 

 تستحوح وو تخجقوح!  التسقتام ف ط و

ظىفم  ظىفم الحكم اإلسرراله  ن وا     هدع الد لدتت تاطاة ون نة ضام ا لأ دق األسرروان  ب الت ىفر قىف هىف  وتودا إىل 

الدتت تاط  األهتتكىفَح هثال هم إضىفدة الهدود الحتت؟ أهىف خالفة اإلسررالمو الت  وليجنأو ف د تىفش ب هقهىف الاهود 

وذتوح والهدىفدكة وغات ذلك هم أصحىفب الدح  والتذا ب واألدتىفح تاشة الكتاهة والدصىفرى والصىفضئة والدرو. والن

دة مخت هم  اىفهبم وو اتتدى أحد تىل دار هم دور تنىفدهتم وو صرررىفدر أحد قدا فىف هم أطتام   و تتس أحد لهم طت

أفتت اىف  جدوبمخور مق كذلك    هديت الدتت تاطاة اوسررتيتىفرتام الناا هم التدكا  ضأصررحىفب النالد السررود ب 

يت  قة  تواهتم؟ أو    هد نىفد م وسررت يذتنهم واسررتي وغات ىف هم ضالد ال ىفرة السرروداء ول تاقهم واتت ىفلهم ول

الدتت تاطاة أصررحىفهبىف أح تظقتوا التسررقتام الذتم تياشرروح هيهم ب ذاي التجتتع كتىف  و الحىفا هثال ب فتنسررىف أم 

أدتة تحتىفجونأ هم هسىفجد هتىف ت طت م إىل لقتام فتتديهم هم ضدىفء هىف الحتتىفي واألنوارو الت  ل ّاق تىل هواطداهىف التس

ساوح وتتهتوهنم ضأهنم تتتدوح لغاات هظهت النالدق تجانة! و  ذا نىففع  سنب ذلك الفتن صفة فاهاج ض صالة الجتية تىل األر

ىفهلل هقذح لتسىفجد مق ضأى حق ضوو  ذا نىففعق لتى هىفذا تفي  التسقتوح؟ وب سوتستا لتدع الدتت تاطاة التسقتام هم ضدىفء 

سىفواة الت   ستا  ذاو و   هم النالد الدتت تاطاة جدا؟ لتىفذا التسقتوح ضىفلذاي تتديوح هم ضدىفء هقذهنم؟ وأتم الت سوت لفي  

 تصدتدىف الدتت تاطاوح هبىف؟ 
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لحكوهة كتىف أح التسررقتىفي هتدوتىفي ب فتنسررىف وضيا النالد األورضاة األختى هم لغطاة شرريور مق لتى هىف دخ  ا

سىفء  سىف لتتك الد سىفء؟ إح فتن شيور م؟ وهدذ هت  كىفنت الدتت تاطاىفي لتدخ  ب هالضس الد سقتىفي  ساة ب لغطاة الت الفتن

ستتت طن ىف لتىف تأهت ىف هبىف دتدهىفق لتىفذا؟ ولتىفذا أت ىف و نتى  شأح هم تتىو لكدهىف و لتتك التتأة التسقتة ل تفيقم ضأنفسهم هىف ت

ام لك  ش ء إساله  تخطئوح ولو هتة تتاتة فادافيوح تم  نوء التسقتام التسىفكام ب ضالد هتصىفتحادىف التصتتام الكىفر 

الغتبو و هم ضىفب الدفىفو تم هسررقتام )و سررتح اهللو فهذا لخقف ورجياة(و ولكم هم ضىفب الدفىفو تم الدتت تاطاة وحق 

ذلك    سوي النشت ب التيتى كتىف تحنوح؟ ك ضيا ضد  النشت ب أح تتلدوا هىف تحنوحو تىل األق   قاىفسىف تىل حق ضيا ضد 

الدتت تاطاة ضام الناا والسررود ب فتنسررىف؟ أضداو وو ب أهتتكىفو الت  كىفنتو إىل وقت قتتبو ليىفه  رتىفتىف ىف السررود هيىفهقة 

أخس هم هيىفهقة الحاوانىفيو ض  ول تقهم ب كثات هم األحاىفح دوح أى ذنبو ودوح أى خىفلجة هم ضررتاتق وهىف .اا الناا 

حت  اآلح ب ك  ضالد الغتب تتف وح رف ىف ضىفلىف .واج ضدىفهتم هم السود رغم أهنم تتغىفَضْوح تم .نىف م هبمق و و هىف تحتىفج إىل 

سة نفساة لهذا الشذوذ الخق   واوجتتىفت ق وب ضيا النالد األورضاة تهاج الدىفس  اجىفح الثاتاح التتوحشة ضد التزام  درا

الحاوانىفيو وتتتدوح إجنىفر م تىل النىفو أسررىفلانهم  م ضخد هىف أو كهتضتهىف أو ضررتهبىف تىل التسررقتام ضأواهت شررتتيتهم ب ذضح 

 رأسهىفق لتى مل ك   ذا التيدت تىف أ   الدتت تاطاة؟ 

كذلك    هديت الدتت تاطاة انفجىفر الحتب التهقكة ضام شررتىفا الووتىفي التتحدة وجدوهبىف؟ أو    هديت 

ب الحتضام الكوناتام ضام الدوا الغتضاة ذاهتىف الت  هقت سرردام تددا لتدىفحت الدتت تاطاة اشررتيىفا التيىفرك الت انة 

ولتنىفدا التدهات السىفحق التىفحق لك  ش ء ولك  نفس حاة لطولهىف التدافع وال دىفض  والندىفد  والصوارتخ والدضىفضىفي 

ك  هدهتىف تىل ضالده  لدتت تاطاة ههور  تقت وهوسررولاد  وهىف جته  والنالد األختى هم دهىفر والطىفئتاي؟ أو    هديت ا

وخسررىفر؟ أو    هديت الدتت تاطاة احتالا ضالد اآلختتم واسررتينىفد م واوسررتنداد هبم واليت  تىل إض ىفئهم هتخقفام و 

قة  اة ب الكت لدتت تاطاة الشررين ِحدوح؟ أو    هديت ا تت دهوحو وف تاء و تغتدوحو وهحتَ تتم و َتِيّزوحو وهفككام و تتي

هم أح ليىفن  تىل أتدى حكىفههىف هىف كىفنت ليىفناأ هم اليسف وال هت واإلضىفدة الجتىفتاة وغات ذلك هم ضتوب  الشتقاة شيوهبىف

النطش والسررحق؟ و   هديت الدتت تاطاة نىفا تند الدىفصررت وأنور السررىفداي وحسررد  هنىفرك هم لزتاف اوسررتفتىفءاي 

تت ىفوي الجتىفتاة )الت  ضقغت ب تهد التخقوو واونتخىفضىفي والفسررىفد النشررع الذى تتفتأ ضالدنىف التوكوسررةو أو هم او

تشررتاي اآلوم(و ضىفإلضررىففة إىل ال ت  دوح جتتتة أو هحىفكتة؟ و   هديت الدتت تاطاة أنناىفء ىف الزائفام هم أضدىفء جقدلدىف 

ستفتىفء هم التدىفداة ضشطب نتىفئج او« ح و  اإلنسىفح»الذتم نتا م حولدىف تتشتسوح وُتَفق وح أنفسهم لصق جدراح هىف تست   

األخات ضحجة أح الشرريب غات هن   لإلدوء ضتأى صررىفئب فاتىف تتاد اسررتفتىفؤه فاأ؟  فه  ن وا نحم أت ررىف  دتونىف هم 

 الدتت تاطاةو وو ل قدوا دوح كاشوي ب هحىفرضة طواحام الهواء؟ 

 ىفلحامو ض  نيتمإندىف و ن وا إح هم تدتوح إىل اليت  تىل اسررتيىفدة نظىفم الخالفة سرروم تكونوح ضىفل ررتورة حكىفهىف صرر

هدى إخالصررهم ولجتد م  تىف تتوقف تىل  دواق و ذا أو ذاك إن قِحواو وتتكم أح ُتْفسرررِ فىفح الا ام أهنم تتكم أح ُتصررْ تت

واستحصىفد خنتهتم وهتونتهم وذكىفئهم الساىفس  واضتيىفد م تم الدتتىفجوجاة الت  تنتو فاهىف ساىفساونىف الحىفلاوح ولدته  دائتىف 

 الشيب هدهم و   ساتتكهم تيتقوح هىف تشىفؤوح دوح حساب أو رقاب أو ساظ  ت ظىف واتاىف ضىفلكوارثو وكذلك تىل هوقف 
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هتسكىف ضساف الد د والتوجاأ والت وتمو وتىل هوقف الدوا األختى هدىفو وضخىفصة الدوا الغتضاةو الت  لم لتتكدىف ب حىفلدىفو 

تددىف وتخذلونىف يتالء هم ضام َهْهَتاَناْدىف لاكتنوا ضد دض  ستنذا ك  جهود ىف ليتققتدىف وإضيىففدىف وضذر ضذور الش ىف  ضاددىف ولجداد ال

تم التتسك ضأ واستقهىفهأ ب نظىفهدىف الساىفس  وتسختوا هدأ وهم رهو.ه وت يوا تد م ب تد الشاطىفح حتضىف تقادىف وتىل قاتدىف 

ىف نحو ىفلاىفو ولحتىفسررتدوهصررىفلحدىف وتدتوا إىل إلغىفء التىفدة الثىفناة هم الدسررتور حت  و لكوح هدطق ىف آلهىفلدىف نحو التحقاق ت

 اوشتيىفا والتو جو ولث تدىف نحو الدتو واو.دتىفدققق و كذاق 

سوم لكوح  سوم لكوح  دىفك انتخىفضىفي حتةو وأح التجىفلس الداىفضاة ضيد  ورة تدىفتت اليظاتة  لكْم هتىف تطتئددىف أنأ 

اآلحو أو  ذا تىل األق  هىف شررائىف آختو كتىف سرراكوح رؤسررىفء الجتهورتة هم طادة هغىفتتة لتىف تهدنىفه ب رؤسررىفئدىف حت  

نتجوه وهىف نظم أنأ ساكوحق و ذا هىف لدنأ إلاأ التستيتب الصاد  لشونج ج  كوحو الذى قىفاو ب حوار لأ هع صحافة 

صتى الاوم» سقطة هىف دام حدث ذلك ب »مو إنأ 2011هىفتو  15ب « الت سالهاة إىل ال صوا التاىفراي اإل ش  و و تخ

لاىفراي كثاتة داخ  وخىفرج هصت اآلح هتخوفة هم وصوا اإلسالهاام »سئ  التج    ل د«ق انتخىفضىفي حتة دتت تاطاة

سىفضقو    لنتد  ذا التخوم؟ سقطة ضيد .واا الدظىفم ال صوا التاىفراي الدتداة »و فكىفح جواضأ  «إىل ال و ألخوم هم و

كقأ  تس نواب األهة ضيد ذلكأهىف إذا ل ىف«ق لقسقطة هىف داهت أهنىف ستأل  تنت انتخىفضىفي دتت تاطاة لينت تم رأى الشيب

تم هحىفسنة التسنولامو ول ىفتست األهة ضدور ىف تم هحىفسنة نواهبىف الت صتتمو فال تقوهم الشيب حادئذ إو نفسأو 

 فإح اهلل و تظقم الدىفس هث ىفا ذّرةو ولكّم الدىفَس أنفَسهم تظقتوح كتىف أكد ال تآح الكتتم هتاراق  

«  Le Nouvel Observateur»تند الدور ب حواره هع صررحافة  وتىل نفس الشررىفكقة جىفء كالم هدات فختى

شت هم توناأ  ساة ب اليىف  Violences confessionnelles en Egypte: la fin»م لحت تدواح 2011الفتن

d'un tabou» سقتام»و إذ قىفا تم سا تر إذا هىف كىفح اإلخواح خطتا تىل »إح « اإلخواح الت التىفرتخ وحده  و الذى 

دىف «الجدتدة ب هصررتالدتت تاطاة  ضىفلدظىفم الدتت تاط  و نسررتطاع »و وإن نات إنكىفر الحق ب حتتة التيإذا كدىف هنهدام 

ساة ل وة لتث   ساىف سة ال ساة %25والتتىفر ساىف سىفحة ال الدولة القانتالاة الت  تتفتهىف »لاس ذلك ف طو ض  ل د أكد أح «ق هم ال

سدة  ستور 1924هصت هدذ  شهات ال 23مو وكىفح تحكتهىف د ذى تدص تىل أح دتم الدولة  و اإلسالمو مل لن ت تىل التسىفواة ال

سىفناة»و وأنأ «ضام التواطدام سالهاة ألهنىف هنىفدىء تىفلتاة وإن شتتية او ساة ب قنوا هنىفدىء ال سىف )ن ال تم  «لاس لدى أى ح

/ 6/ 16ضتىفرتخ « توحالتصت»التدشور ب جتتدة « هدات فختى تند الدور وحدتث الح ىفئق والح و »ه ىفا  شىفم الحتىفه   

 م(ق 2011

 وإىل ال ىفرئ اآلح كالم التج  تم اليقتىفناة وهنىفدئ الشتتية اإلسالهاة ب أصقأ الفتنس  

«Il faut comprendre que la laïcité, dans le contexte égyptien, n'est pas la laïcité 
à la française. C’est la séparation de l’Etat et de l’Eglise, de la politique et de la 
religion. Mais, d’une part, l’Egyptien, qu’il soit musulman, chrétien ou d’une autre 
obédience, est une personne religieuse depuis Ramses II et il continuera à l’être 
parce que la société, la tradition, l’environnement dans lesquels il évolue sont 

marqués par le religieux... 

D’autre part, c’est un fait, la grande majorité du peuple égyptien est 
musulmane.  
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L’Etat libéral et démocratique que l’on a connu à partir de 1924 était régi par 
une constitution, rédigée en 1923, qui disait déjà que la religion de l’Etat était 
l’islam. Ça n’a rien changé aux choses: l’égalité entre les citoyens était totale, il n’y 
a jamais eu de discrimination. Dans la constitution actuelle égyptienne, il y a deux 
références à l’islam: l’islam est religion de l’Etat et les principes de la charia sont la 
source principale de la législation. Or, il faut faire la différence entre la charia 
proprement dite et »les principes« de la charia : ce sont des principes universels, 
que l’on retrouve dans les législations du monde entier… Je n’ai aucune 
susceptibilité à accep pter les principes de la charia qui sont, je le répète, des 

principes universels et humanistes». 

 ف د سألتأ الصحافة « التسقتوح اإلخواح»و الذى أنشأه «اليدالة والحتتة»أهىف ضخصوك كالهأ تم حزب 

 «Le Parti de la liberté et de la justice des Frères musulmans a été légalisé lundi. 
Est-ce que vous pensez qu’ils peuvent représenter une menace pour la nouvelle 

démocratie égyptienne?»  

 فكىفح جواضأ 

 «L’histoire le dira. Si l’on croit vraiment au système démocratique, on ne peut 
pas nier le droit à la liberté d’expression et d’action politique à une force qui 

représente 20 à 25% sur l’échiquier politique» . 

ى القددناةو الذ« الحاىفة» ذاو و دىفك هم تتهم األسوان  ضأنأ ست  ه ىفلأ الحىفىلّ هم جهىفد الخىف.ح الصحف  ضجتتدة 

ه ىفو هشىفهبىف )وكىفليىفدة ضىفلتصىفدفة التح ة أت ىف( قن  ذلك ضأتىفم ققاقة جداق وتتكم ال ىفرئ أح تتجع ب كىفح قد كتب 

ستأ  2011/ 6/ 6ال وئاة )تدد او دام « التصتتوح»ذلك إىل ه ىفا ب جتتدة  سيد النحاتى ا لىفب »م( ض قم أمحد 

سىفر  شت ىف تالء األسواين تسطو تىل ه ىفلة لجهىف -التستو  هدأ ومل تتب ال د الخىف.ح يف  جىفء التىفرتخ اإلسالهي وتد

 «ق هيدلة وتدسنهىف لدفسأ

ة  ي أي  خالف»و ذا ه ىفا الخىف.ح لتم تتتد الت ىفرنة ضام الكىفلنام وهىف كتنىفهو وإهنىف لت ىفرنة هتتية وهغتتةو و و ضيدواح  

وص   اىفء الخالفة اإلسالهاة  دفأ لوضيا الجتىفتىفي التتطتفة يف النقداح اليتضاة والخىفرج جي  إح«  »التي تتحد وح تدهىف؟

اىل الحكم توهىفق أي  خالفة  ي التي تتحد وح تدهىف؟     دىفك لىفرتخ غات هىف درسرردىف يف التدارس والجىفهيىفي؟ نحم يف السرردة 

ستطاع التسقم أح تفىفخت هبتىف ةىف خالفة أضي ضكت الصدتقو فهو أخ ع 1432الهجتتة  سدتام ت و و ذا لىفرتخ و ت م سوى 

هاالدتة حت  فتح  632ة اليتضاة كقهىف لقتسررقتامو وهدهىف انطقق تصررت الفتوحىفي الذي كىفح ضام ضدء خالفتأ سرردة الجزتت

 سدة ف طو وو نزاا حت  الاوم نخست ونخستق قد نفاق توًهىف ومل تنَق لدىف شيءق 79و أي 711األندلس سدة 

يف الجىف قاة خّواٌر يف اإلسالم تىف تتت؟ واهلل لو  تتت ضم الخطىفب أراد أح تفىفوض التتلّدتمو وقىفا لأ أضو ضكت  أجّنىفرٌ 

شدتدا قسىف تىل  او إو أنأ كىفح  أهنم نىف.توين ت ىفًو كىفنوا تندونأ رسوا اهلل ل ىفلقتهم تقاأق والفىفرو  تتت كىفح تىفدًو جدًّ

اد لد ضم الول خىف تأ أضي ضكت تْزا  يد خالف لأ ض َقَده و و هتتا فتىفيق وكىفح أوا قتار  ْكتهو وَج دأ لسررُ ئد  اض قىف أتظم 

 تسكتي يف لىفرتخ اليىفمل كقأ لخالم ضادهتىف وةىف صغاتاحق أهىف تثتىفح ضم تفىفح ف دم أقىفرضأق وتقخص سدواي حكتأ 
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صنت ولاس الخوم كتىف تفهتهىف  سألم الجزو )الجزو تدم ال سىفء األَ َتةو وجزتتم فأ قوا اإلهىفم ت   أَ ت تثتىفح فأ

 شيء سوى التيىفه  هع الدىفس رضتىف لصغت سدأقاليىفهة(ق وكىفح ت  ضم أضي طىفلب تن تتىف يف ك  

شدتم هم أرضيٍة هجتوُو حكِتهم  ص   29 ال ة خقفىفء را سدة  جتتة هم ُقتِقوا غدراق واألهوتوح الذتم  1432سدة هم أ

اق وأسقم كنات م أضو سفاىفح تىفم الفتح خْوَم الساف اغتصنوا الحكمو وكىفنوا هقوًكىف و خقفىفءق تزتد ضم هيىفوتة قت  حفاد التس

ي تررررر تِّ ضيد أح خفا أتطاىفي الدىفسق واضدأ الولاد ره  ال تآح الكتتم ضسررهم ضيد أح فتحأ « .تد الدىفقص»وتزتد الثىفلث سررُ

 ووجده تتوتد ك  جنىفر تدادق ولأ شيت تم التوضوو حفظتْأ لدىف كتب التتاث لم أكتره  دىفق

 ت  وا ضىفلسفىفكو وَخَقفأ أضو جيفت التدصور فؤضد الينىفساوح حىفرضوا ضىفسم آا الناتو وتددهىف حكتوا لفتدوا ضىفلحكمق و م

ِضاً ىف ضحب  شاد ضىفلنتاهكة  سجىفدة أك  تقاهىف هع رجىفلأق وضطش  ىفروح الت سط فو  جثتأ  سىفين وض سقم الختا قىفئد قوالأ أضىف ه

 ت  إح نسررىفءالدىفس لهمو ورضتىف ألهنم شررايةق وجيفت النتهكي ُقطِّع  الث قطع ُتقِّق ك  هدهىف تىل جذوق واألهام كىفح شررىفذا ح

والتأهوح قت  أخىفه األهامو وقت  أو تذب شرراوو تصررته الذتم «ق الغقتىفناىفي»تصررته لنسررم  اىفب التجىفاو فكىفح اسررتهم 

 خىفلفوا آراءه يف الدتم والفقسفةو وأصنح الشىفتت ت وا  

 أمل لررَت الررخررالفررة كرراررف حررىفلررت    

 

 

دىفء السرررتاري  ض ت  صرررىفري أل  ح

 )صحة النات تىل الدحو التىفىل    

تت   أمل اف ضرررىف ك فة  خال ق ل لت    

 

 

تاري؟   إذا كررىفنررت ضررأضرردررىفء السررررّ

وهم السررفىفك اىل التتوك  أق  هم هئة سرردة  ي ك  حكم الينىفسرراام الح ا يو وضيد ذلك كىفح الخقافة اسررتىفو  

والحكم لقنوتهاام أو السررالج ةو ولدوتالي انتهت هبووكوو الذي دهت ضغداد وقت  الخقافة التسررتيصررم وأ   ضاتأ 

 ىفح وأحت  هدتدتهمقوالسك

سدة  س   طىفر  ضم .تىفد فتح األندلس  صات فكىففأه ضيزلأو ومح   711قن  أح أن س  ضم ن هاالدتةو ولنيأ قىفئده هو

سقاتىفح ضم تندالتقك أح تدتظت  هوس  هيأ اىل دهشق غدىفئم مل تَت التسقتوح هثقهىفق وتددهىف وص  اىل طنتتة طقب هدأ 

و فقم تفي و وسررقم الغدىفئم وهيهىف أهتاء ال و  اىل الولادو فخقفأ سررقاتىفح حت  تتوي أخوه الولاد الخقافة التتتا

ستيطي  شو د يف آخت أتىفهأ ت ِشَي تقاأق وقا  إنأ  شد ت ىفب فأوقفأ يف الشتس توهىف حت  ُغ صات أ وتىفقب هوس  ضم ن

 تىل طتتق التدتدة أو يف وادي ال تى هم أتتىفا الحجىف.ق  كذا كوفئ خىفلد وطىفر  وهوس  وأضو هسقمق

التفىفصررا  أفظع ألف هتة هم اليدىفوتم السررىفض ةو إو اح التىفرتخ السرراىفسرري لقخالفة و تقغي أح اليتب ضدوا هن ررة 

فكتتة وح ىفرة هم أرق  هستوى تىفلتيو وكىفنوا الجست الذي تنتي ضأ أوروضىف هم تصور الظالم اىل تصت الده ةق 

سدة  صام  ص  اىل اليتب هم ال ستيتىفلأو  751وأكتفي ضىفلور  هثالًو ف د و شتوا ا صدىفتتأ ون هاالدتةو و م طوروا 

 وهم دونأ كىفح تستحا  أح ل وم أي هن ةق
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سالهيو وتتقُت لدكتوراه مل أكتقهىف يف لىفرتخ  ساةو  م األدب اليتضي والدتم اإل ساىف سُت اليقوم ال يف الجىفهية در

ىفيو ونيت  تىفر هدأ هىف تدىفسندىف هم إتجىفضاالشت  األوسطق وقد وجدي طىفلًنىف وكىفلًنىف أح قتاءلدىف التىفرتخ انت ىفئاةو فدحم نخ

تم الجتائمق الخالفة الوحادة التي أفىفخت هبىف  ي خالفة أضي ضكتو وو أرتد أح أرى يف أي ضقد تتضي دولة الخالفةو 

وإنتىف دولة هدناة لتسررع لجتاع التواطدام لسررتهدي قوانادهىف هم ال تآح والسرردّةو وو لخىفلف الشررتتيةو دولة قىفنوح 

 «قحكم فاهىف لقشيب و لدتكتىفلور حت  لو كىفح هتدّوراتصتتةو ال

وأخاتا ف د شررىفءي التصررىفدفة التح ررة أت ررىفو وكم لقتصررىفدفىفي هم هشررائىفي ض  لحكتىفي تجانةو أح تتوافق 

األسوان  كذلك هع الصهىفتدة ب التخوتف هم الجتىفتىفي الساىفساة اإلسالهاة ضىفل وا ضأهنم تسيوح إىل إتىفدة الخالفة 

صولهم إىل شداع تقاهم ضأهنم تيىفدوح الدتت تاطاةق ذلك أن  قتأيو أ دىفء هتاجيت  األخاتة لهذا تدد و سقطةو والت  ال

سخت هتم تفكتوح ب إحاىفئهىف ردا تىل  شت دق تالء ه ىفلأ الذى تهىفجم فاأ الخالفة وت التدو أى ضيد أتىفم ققاقة جدا هم ن

شتىفا األطقدط سكتتة كحقف  ساة وت ساىف شتتكة وهىف إىل ذلكو لكت  دوا الغتب ب أنظتة  سو  األورضاة الت   وال

شت جهىفد الخىف.ح ه ىفلأ ب جتتدة  شته ضدورهو وضىفلتصىفدفة التح ة أت ىفو ضيد أتىفم ققاقة جدا هم ن و «اىفةالح»والذى ن

استنيَد أح لكوح الحكوهة ال ىفدهة لانتالاةق رئاس التوسىفد »ال وئاة تدوانأ « التصتتوح»أقوا  قتأي ه ىفو ب جتتدة 

أح  تندو»جىفء فاأ  « سررنق  هىف تحدث يف هصررت  و التتهاد ليودة الخالفة اإلسررالهاة تىل تد اإلخواح التسررقتاماأل

سقتهىف نىفتة  سيي لقهاتدة تىل « اإلخواح التسقتام»اإلشىفراي التي أر صورة لطتادىفي لقداخ  والخىفرج ضيدم ال يف 

 ة يف ه  نظتة التحققام اإلسررتائاقاام لتىف تجتي تىلالسررقطة مل تتم قتاءهتىف تىل  ذا الدحو يف األوسررىف  اإلسررتائاقا

 السىفحة يف هصت تىل أنأ هنشت تىل وصوا الجتىفتة لقحكم يف هصتق 

سنق )ضام تىفهي  سىفد( األ ستائاقاة )التو شىففاط رئاس جهىف. التخىفضتاي اإل شنتي  شىفر إىل ذلك  وكىفح آخت هم أ

َتي الثال ىفءو هسررتنيًدا أح لكوح اإلخنىفري « ضوري يت ضوري»( يف ه ىفضقة هع هوقع 1996و 1989 اإلسررتائا  ُنشررِ

الحكوهة التصررتتة الت نقة حكوهة دتت تاطاة أو لانتالاةو واتتنت أح هىف تجتي اآلح يف هصررت  و التتهاد لقخالفة 

اليىفمل اليتضيو ويف ه  هىف تشهده هم  ورايو شيناة أصنح »وقىفا شىففاط إح «ق اإلخواح التسقتام»اإلسالهاة تىل تد 

هم الصريب »و هيتضىف تم لشرىفؤهأ هم نتىفئج لقك الثورايو هشراتا إىل أنأ «ىف ضىفلصرتاتىفي ضشرك  مل تسرنق لأ هثا هقائ

ختوج أنظتة دتت تاطاة ولانتالاة تتضاة هم  وريت هصررت ولونسق رغم نجىفك الجتىف ات الشرريناة يف لقك الدولتام يف 

 .تتأقتىل حد « إس ىف  الحكىفم و لوجد أي هنشتاي تىل لغات دتت تاطي

وأتتب تم اتت ىفده ضأنأ لم تكوح  دىفك حكم دتت تاطي يف هصررتو ورأى أح هىف تحدث اآلح  و لتهاد لقخالفة 

و الذتم وصررفهم ضأهنم األكثت أةاة وفيىفلاة ولدظاتىف يف هصررتو كتىف أح لدتهم «اإلخواح التسررقتام»اإلسررالهاة تىل تد 

سانيد ه الفتصة يف التحوا لكتقة ضتلتىفناة قوتة ضيد اونتخىفضىفي صت النتلتىفناة الت نقةو و و هىف حذر هدأ قىفئال إح ذلك 

تدتت شرر تذكت أح التجقس األتىل لق واي التسررقحةو الذي  لدتت تاطاة تىل حد قولأق  وح النالد هدذ نتم طتتق ا

ة ىف دفنتاتت التىفضرريو أكد غات هتة التزاهأ ضىفولفىفقىفي الدولاة ضتىف فاهىف هي 11اإلطىفحة ضحسرردي هنىفرك هم الحكم يف 

ستائا ق كتىف أح نىفتة  سالم هع إ شىفراي « اإلخواح»ال صدري إ شات إىل تدم تزههىف إلغىفء اولفىفقاةو وإح  أكدي هىف ت

  «ق  ضإهكىفناة إتىفدة الدظت يف ضيا ضدود ىفو تىل أح تكوح ذلك وفق رغنة الشيب التصتي
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سرروان  وهىف قىفلأ قنقأ جهىفد الخىف.ح ضأتىفم واآلح    تسررتطاع ال ىفرئ الكتتم أح تجد هِْم َفْتٍ  ضام هىف قىفلأ دق تالء األ

سىفد ضيده ضأتىفم أت ىف؟ الواقع أح الثال ة تندوح وكأهنم تدزتوح نايىف تم  سنق لقتو شىففاط التئاس األ شنتي  وهىف قىفلأ 

و وكم لقتصررىفدفىفي التح ررة هم لحكتىفي غتتنةق أهىف «التصررىفدفة التح ررة»قوس واحدةق إو أندىف نيود فد وا إهنىف 

ذى تجتهد ب لفسررات أحداث التىفرتخ اإلسرراله  لفسرراتا تقتاىف وكأهنىف ضيا هوا ت الطناية فتجتى هىفلك ضم نن و ال

تقاهىف هم  م قوانام الفازتىفء والكاتاىفء وهىف إلاهىف فتم التنكدو لو أنأ و تزاا ضاددىف حاىف اآلحو أح تكوح لأ ب  ذا األهتو 

سوى نىفقد أدض و الذى ل ع فاأ لددح وال ىف تة ول  أضاب تىل خط واحدو لوجاأ  ص  هداىو  ستو ب أق آختق أهىف أنىف فق

سحوا هكىفنىف ىل ضادهمق أى أن  رج   سالم ضأح تتدىف.لوا فاف ستح ن ىفد األدب وهفكتو اإل ساله  إح  وإىل حد هىف هفكت إ

 تىل قد حىفلأق و دىف تدرك شهتتىفر الصنىفكو فتكّف شهت.اد تتىف كىفنت لحد أ ضأ هم كالم هنىفك وغات هنىفكق
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